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részének szimpátiájától övezve. Míg a 
NER-Magyarország nemzetközi pária.

Elmúló évünk szavai: a rezsidémon, az 
űrkutatási főispán, ársapka és hiper-
infláció, pedagógussztrájk, fafűtéses or-
szág. Ami rossz. És rossz a hideg, rossz a 
pénztelenség, rossz a szégyen, ha külföl-
divel találkozik az ember, és el kell mon-
dania, honnan jött. De a legrosszabb az 
az erkölcsi válság, morális pöcegödör, 
amibe ez az ország süllyedt. Vezetői 
által, de magától is. Szellemi restség, 
gondolati bezárkózás, extra Hungari-
am..., meg Ugocsa nem koronáz, önzés 
és mohóság, régi stupidéria és a digi-
tális totalitarianizmusra adott szánal-
mas válaszok mind szerepet játszanak 
e szerencsétlen létállapot létrejöttében. 
De nem az infláció, az elértéktelenedett 
forint, a hiánycikk hangalak visszatérte 
a legnagyobb baj. A mai Magyarország 
morálisan fenntarthatatlan. Hogy egy 
harmincöt év előtti, Haraszti Miklóstól 
származó tőmondat parafrázisával éljek 
e helyt: 

Orbánnak mennie kell! 

Szeretnénk hamarosan meghallgatni 
tőle elődje, Kádár János 1989. áprilisi 
beszédének saját változatát!

A körülményekhez képest kellemes ün-
nepeket és boldogabb új évet kíván a 9 
szerkesztősége!

A SZERK.

HIDEG, MAGÁNYOS 
KARÁCSONY

Magyarország jelenkori történetének 
legszégyenletesebb évét zárja. Február 
24-én a korábban is rossz magaviseletű 
behemót kalózállam, a putyini Orosz-
ország megtámadta szomszédját, Ukraj-
nát. Józan ésszel azt gondolta volna az 
ember, hogy a „békemisszión” Moszk-
vában járó magyar kormányfő, akit az 
emberi emlékezet leghosszabb asztalá-
val alázott Putyin, most már kénytelen 
lesz átdobni a váltót, eljött a pincsiség 
végének ideje, a muszkavezetői státusz 
tarthatatlanná vált, ideje elfordulni a 
véres pofájú barna medvétől. Mert a 
tizennégy év előtti grúz (georgiai) har-
coskodás hamar véget ért, a Krím 2014-
es elfoglalása gyors és szinte vértelen 
volt, az emberek itt, a kistérségben 
már rég elfelejtették Szent Vlagyimir és 
állami kalózai szerepét a brexitben és 
a pisiszexvideóval sakkban tartott Do-
nald Trump megválasztásában – hogy 
a Wagner-csoport zsoldoshadseregének 
afrikai, és Szurovikin „Armageddon” tá-
bornok szíriai szőnyegbombázásos sze-
repvállalását már ne is említsük –, de 
ekkora agresszió már tényleg kiveri a 
biztosítékot, elfordítja a magyarokat a 
putyini Oroszországtól. Hát nem! Nem 
az 56-os reflexek törtek elő, hanem Or-
bán Viktor újabb, a „Holdról is látszó” 

„választási” győzelmének alapvető oka 
az oroszpártira hangolt többségi köz-
vélemény lett. Pedig április elején már 
látszott, hogy ez a hadjárat Oroszország 
számára nem épp úgy alakult, ahogyan 
az a Kremlben el lett képzelve. Putyint 
egykori kollégái, a szovjetkori rettegett 
KGB-re alapozott titkosszolgálat, az 
FSZB és a katonai GRU átdobták, mint 
macskafaecest a kerítésen, az ukránok 
nem kenyérrel és sóval, ősi keleti szláv 
kedvességgel fogadták az országukba 
egy „különleges katonai művelet” ke-
retében fegyverrel érkező orosz, burját, 
csecsen és dagesztáni katonákat, hanem 
olyan elszántsággal, honvédelmi tűzzel, 
hogy a fal adta a másikat. Az orosz ajkú 
ukránok sem felszabadítóként üdvözöl-
ték az országukra törő martalócokat. Az 
első hónapok kemény ellenállása meg-
torpantotta az orosz előrenyomulást, 
nyár végére pedig az érkező, magas 
technikai fejlettségű nyugati fegyverek 

(meg az ukrán eltökéltség) megfordí-
tották a háború menetét. Ma már az 
a kérdés, hogyan tudja Putyin arcvesz-
tés-minimalizálással abbafejezni az álta-
la keletkeztetett, neosztálini, imperialis-
ta és pszichopatológiai indítékú káoszt.  
A százezres orosz veszteségeket, egy 
csutkára szétrombolt országot, sokmil-
liós menekültválságot.

A magyar nyilvánosságot a Spöttle–
Nógrádi–Bayer–Bencsik–DJ Jeszy tí-
pusú orosz-bélféregnarratíva uralja, a 
nettó Russia Today és SputnikTV-pro-
paganda, a „magyar emberek” zöme 
agymosva, önként, dalolva zengi az 
agresszor dalát, a közösségi médiában 
szmájlizza a megölt ukrán gyerekek ké-
peit, jobb esetben csak a medve bajszá-
nak rángatásáról beszél. 

A Nyugat – ahová Szt. István óta vágyó-
dik amúgy ez a nemzet – most megunta 
az orbáni kleptokráciát (tolvajuralmat), 
Tiborcz kastélyait, a kis Matolcsy Por-
sche-gyűjteményét, Lölö üzletasszony-
ként is sikeres feleségét. Az EU vissza-
tart pénzeket, komoly pénzeket (3000 
milliárd forintot), a demokratikus, sza-
badelvű jogrend visszaállításának igé-
nyéhez köti a kifizetést. Mondjuk, erős 
tíz év késéssel, korábban tutyimutyi fél-
renézéssel próbálta „Brüsszel” elfogadni 
az elfogadhatatlant. Merkel vétke, hí-
zelegtek, és kizsákmányolható rendet 
ígértek neki a NER-magyarok, ő elhit-
te, és csak nagyon későn tért magához.  
A NATO már rég nem oszt meg Magyar-
országgal bizalmas hírszerzési informá-
ciókat, tudják, hogy valóban „görög van 
a falóban”. Szomszédunkkal, Ukrajnával, 
ki tudja, hány emberöltőre romlott el 
a viszony, pedig ez a szomszéd éppen 
most katonai középhatalommá válik, 
identitásában, erkölcsében megerő-
södött ország lesz a világ jobbra vágyó 

Magyarország 
jelenkori történetének

legszégyenletesebb 
évét zárja
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9: Milyen évet zár 2022 végén?
Baranyi Krisztina: Alapvetően sikeres 
volt ez az év. Túl vagyunk a polgármes-
teri ciklus felén, és amit mostanáig ter-
veztünk, azt elértük, egyes területeken 
talán még többet is. A legfontosabb fel-
adatok teljesítésének nem lesz pénzügyi 
akadálya sem.

9: Jövőre lesz az atlétikai világbajnokság: 
nem tart attól, hogy az ígéretektől eltérően a 
kormány nem fogja visszabontani a stadion 
felső részét a verseny után? 
BK: Nem, ettől nem tartok. Az épület 
nézőterének felső karéja ideiglenes, és 

a világbajnokság után hat hónapon belül 
visszabontják, majd elkezdik a pótbe-
ruházásokat, amelyeket a megállapodás 
keretében kértünk a zöld parkhoz. Lesz 
egy belső színpad, hogy kulturális ren-
dezvényeket is lehessen a stadionban 
tartani, illetve berendeznek egy óvodát 
is, és lesz strand is, amelyet hévízzel töl-
tenek fel. Épül egy tanmedence és egy 
nagy úszómedence is. A zöld parkhoz 
kapcsolódik majd még játszótér, egy 
extrémsport-pálya és a plázs szakasza, 
valamint egy szabadtéri mozi. Ezeknek 
az infrastrukturális alapja már készen 
van, és a vb-t követően pár hónapos le-

zárás után meg fognak nyílni a közönség 
számára. Maga a stadion pedig a profik 
versenyeinek idején kívül nyitva fog áll-
ni az amatőrök, tehát a szabadidejükben 
sportolók előtt. 
 
9: Nyáron lehet már majd fürödni a Kis-Du-
nában?
BK: Ott biztos, hogy nem. Ez egy hosszú 
távú, tízéves zöld projekt a megállapo-
dásban, amely a Kis-Duna rekultiváció-
járól szól, ami nem csak a folyószakasz 
mederkotrását jelenti. De a mederkot-
rás után lehet majd fürödni ott. Persze a 
projekt ennél több: kiépül a part menti 

BARANYI KRISZTINA POLGÁRMESTER

„KÖRVONALAZÓDOTT MÉG 
HÉTÉVNYI MUNKA”

Újra indul a polgármesteri székért Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester:  
hogy támogatja-e ebben a helyi demokratikus politikai oldal, arról még folynak  

az egyeztetések. Túl a ciklus félidején  
az eredményekről és a tervekről kérdezte őt a 9 magazin.
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infrastruktúra is, és lesznek pihenőhe-
lyek, kerékpárút. 
 
9: Mire számít a Fudan ügyében?
BK: Orbán Viktor elaltatta az ügyet az-
zal, hogy a választások előtt népszavazást 
ígért, így a Fudant gyakorlatilag kivette 
a kampánytémák közül. Majd a választá-
sok után ellehetetlenítették az országos 
népszavazást az alkotmánybíróság be-
avatkozásával, és így lekerült az orszá-
gos napirendről. Viszont a beruházás 
továbbra is aktuális. A törvény hatályos, 
nem vonták vissza, éppen vezető tiszt-
ségviselőt cseréltek, és több mint másfél 
milliárd forintot juttattak az alapítvány-
nak. Úgyhogy én ezért sem engedtem 
el a Fudan ügyét, hiszen közvetlenül a 
kerületünket érinti, valamint egy olyan 
fontos, állami és önkormányzati szin-
ten közösen tervezett beruházást üt ki, 
mint a Diákváros. Ezen kívül azért sem 
hunyok szemet, mert ez Kína első nagy 
szimbolikus lépése lenne az európai be-
folyásszerzésre, épp itt, Ferencvárosban.

9: A főváros is kihátrált az ügyből. Miért?
BK: Elég egyértelműen elmondta a De-
mokratikus Koalíció, hogy semmilyen 
népszavazást nem támogat, mert az a 
jelenlegi jogszabályi helyzetben csak 
a Fidesznek jó.  Viszont mégiscsak ott 
van 230 ezer aláírás ebben az ügyben. 
Nagyon úgy néz ki, hogy a fővárosban 
nem lesz népszavazás, mi viszont a saját 
eszközeinket használva legalább a kerü-
letben szeretnénk referendumot kiírni. 
Ezt egyébként a DK helyi képviselői is 
támogatják. 

9: A kerületi népszavazás eredményének 
mennyire lesz kötőereje?
BK: A szabályok úgy vannak kialakítva, 
hogy nagyon nehéz érvényes népszava-
zást összehozni. Nem sikerült a Fidesz-
nek sem, pedig ennek érdekében módo-
sította a törvényt, és korlátlan forrásból 
kampányolhatott. Több olyan referen-
dum is volt azonban, amely nem lett 
érvényes, a résztvevők nagy aránya és a 
szavazatok eredménye mégis megadta 
az irányt. Tehát egy erős politikai fel-
hatalmazást nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Érvénytelen, de jelentős részvé-
telű népszavazás után jogilag megépül-
het ugyan a Fudan, de a kormány ezt 
nem igazán engedheti meg magának. 
Friss közvélemény-kutatásunk szerint a 
kerületiek nyolcvan százaléka tud a nép-
szavazás kezdeményezéséről, és kéthar-
maduk a Fudan ellen szavazna. (Lásd a 
17. oldalt – a szerk.) A kerületi népszavazás 

már sínen van, és talán tavasszal meg is 
lehet tartani. 

9: Hallani arról, hogy a kormány elengedi a 
Fudan-ügyet.
BK: Persze, én is hallottam. Legelőször 
akkor, amikor, legnagyobb megdöbbe-
nésemre, az utcaátnevezésekkel kapcso-
latban megszólalt a kínai külügyminisz-
térium. Ez elég szokatlan reakció egy 
ekkora hatalomtól. Akkor már érezni 
lehetett, hogy az ellenállást, a politikai 
szereplők által nem teljes körűen támo-
gatott projekteket Kínában nem annyira 
szeretik. Szerintem ezért is mondta be 
Orbán Viktor az országos népszavazást, 
ami aztán elmaradt. Én is hallottam, 
hogy a kínaiak addig inkább tartózkod-
nak, amíg nem érezni a Fudan építése 
körül a viszonylag széles politikai támo-
gatottságot.

9: Amikor a nem magántulajdonú bérházak-
ra kiterjesztették a rezsicsökkentést, Németh 
Szilárd kijelentette, ön „nem a megoldást, ha-
nem a balhét kereste”. 
BK: Németh Szilárd azt tartja balhénak, 
amikor az általa meg nem oldott prob-
lémát nyilvánosságra hozom. Anélkül 
viszont nem mozdul meg. Sok fideszes 
politikussal találkozom a pozíciómból 
adódóan, de Németh Szilárd az, aki nem 
a megoldást keresi. Elmondja, hogy már-
pedig ő a rezsibiztos, mi csak nyugod-
junk meg, aztán föláll, és kisétál. A jog-
szabályalkotásba hiba csúszott, de ez 
még nem tragédia, ki lehet javítani. Már 
nyáron felhívtuk a figyelmet erre, majd 
újra és újra ezt tettük, de nem történt 
semmi. Novemberben aztán megkaptuk 
az emelt számlát. Ez arra utalt, hogy meg 
sem hallották, amit rendre jeleztünk.

9: A 9. kerület az elmúlt hónapokban erős 
szolidaritást vállalt Ukrajnával. Miért ala-
kult így? 
BK: Amikor kirobbant a háború, sok 
politikai nyilatkozat utalt arra, hogy az 
agresszort elítéljük és Ukrajnát segítjük, 
különösen, hogy rengeteg menekült ér-
kezett. De Orbán az agresszor oldalára 
állt, és ha nem is nyíltan, de a propagan-
dáján keresztül a putyini Oroszország 
üzeneteit teríti. Eljutottunk odáig, hogy 
a magyaroknak több mint a fele azt gon-
dolja, Orbán Viktor nem szavazta meg 
a szankciókat. A magyar ellenzéki poli-
tikusok pedig mintha tojásokon járná-
nak, és nincsenek olyan erős kiállások, 
mint számos európai országban.

A kerületnek jó kapcsolatai voltak 
a helyi ukrán kisebbségi vezetőkkel és 

a nagykövet asszonnyal. Nem csoda, 
hogy minket kerestek meg, amikor az 
áldozatokért szervezett segélykoncert 
helyszínét – amelyben az állammal ál-
lapodtak meg – az utolsó pillanatban le-
mondták. Az új helyszín nálunk lett, ez 
magától értetődött. Volt még egy kon-
cert, jótékonysági vásárok ukrán termé-
kekkel, sok olyan szolidaritási esemény, 
ami Nyugaton mindennapos. Itt meg 
maradtak ezek elszigetelten a kilencedik 
kerületben.

9: Mit vár 2023-tól?
BK: Ez a tél nagyon nehéz lesz. A szám-
lák és az egekben lévő élelmiszerárak 
krízis helyzeteket okoznak. Azokat a fon-
tos beruházásokat, amelyeket már el-
kezdtünk, mindenképpen befejezzük, de 
emellett nagyobb hangsúlyt kap a szoci-
ális segítségnyújtás, hiszen rengeteg em-
ber küzd már most megélhetési nehéz-
ségekkel. A szociális kiadásainkat bővebb 
költségvetéssel tervezzük, bevezetünk 
több olyan juttatást, amely közvetlenül a 
rezsiköltségek kifizetéséhez ad pénzügyi 
támogatást, és szeretnénk felkészíteni a 
szociális intézményrendszerünket, hogy 
megtalálja a bajba jutottakat. Fontos, 
hogy végre valóban elkezdett épülni az 
új szakrendelő. Decemberben lesz egy 
kampányunk: gyakorlatilag soron kívül, 
azonnal lehet menni CT-vizsgálatra, 
amit az új CT-géppel végez a FESZ. Jó 
lenne, ha erről minél többen tudnának. 
(Lásd az 55. oldalt – a szerk.) A másik fon-
tos nagy projekt az Ecseri úti metrófel-
szín megújítása, ami meghatározó lesz 
a kerületben. A tér elnevezésére ötletpá-
lyázatot hirdetünk, mert nincs neve, a 
metrókijárathoz tartozó terület. (Lásd a 
felhívást a 10. oldalon – a szerk.)

9: Lesz-e előválasztás, vagy elindul-e az elő-
készülete a jövő évben?
BK: Nem tudom, mi lesz. Itt mindenki 
nagyon tárgyal, de nem tudok részlete-
ket. Azt tudom, hogy szeretnék elindul-
ni a következő választáson, mégpedig 
azért, mert a három évem alatt pontosan 
körvonalazódott az a még legalább hé-
tévnyi munka, amit el akarok végezni. 
Másrészt úgy érzem, élvezhetjük a kerü-
letiek többségének támogatását. Sokan 
szeretnék, ha folytatódnának a forga-
lomcsökkentések, a zöldítés, a térfelújí-
tások, a szociális bérlakások folyamatos 
felújítása, karbantartása, a városrehabi-
litáció. Ha a kerületi lakosok szerint jó 
az irány, akkor természetesen folytatni 
akarjuk.

Vágvölgyi B. András – 

Nagy Ildikó Emese
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9: Mondana most valamit, amit másként 
mondana?
Jaksity György: A helyzet sokat romlott. 
De nem akarom elviccelni. Kevés olyan 
évet tudok mondani, mint az idei, ami-
kor  bármihez nyúlt az átlagos befektető, 
azon bukott, és nem is keveset. Infláció, 
háború és még mindig itt kísértő járvány. 
Közben pedig zajlik a visszavétele annak 
a pénznek, amit a költségvetés a választá-
sok előtt kiszórt az utcára. Ez most majd 
hiányzik a vásárlóerőből. Ez egy nehéz 
év, a következő sem indul könnyen. Vá-
lasztási év volt, amit megelőzött egy na-

gyon erős fiskális és monetáris expanzió, 
ami részben válasz volt a még a vírus által 
okozott válságra. Ebből a szempontból 
Magyarország nagyjából ugyanazt hoz-
ta, mint akár Amerika vagy Európa nagy 
része. Amikor az ellátási láncok akadozá-
sa, gyárbezárások, lezárások, a szállítások 
leállása miatt nem működik a kínálati ol-
dal, akkor hiába nyomunk ki több pénzt, 
hiába próbáljuk növelni például a sze-
mélyes fogyasztást, ha nincs a kereslettel 
lépést tartó árukínálat. Arra, hogy ilyen 
infláció van a világon, ez önmagában 
elég magyarázat. Bárhol nézzük, negy-

venvalahány éve nem tapasztalt infláció 
van. Ez óriási instabilitás a gazdaságban. 
A jegybankok válaszul emelik a kamato-
kat, csökkentik a mérlegüket, az állam 
elkezd spórolni, megszorít, adót emel, 
adókedvezményeket szüntet meg, vagyis 
elveszi a plusz vásárlóerőt, és akkor elin-
dulnak lefelé az árak. Valószínűleg ezen a 
ponton vagyunk. 

9: Hogyan látja a ’23-as évet?
JGY: Az az év lesz, amikor azt mond-
hatjuk majd, hogy sikerül megfogni a 
példátlanul magas inflációt. A háború 

JAKSITY GYÖRGY, A CONCORDE CSOPORT  VEZETŐJE

„ÉS NEM VAGYUNK 
VERSENYKÉPESEK”

Gazdasági szereplőtől váratlanul nagyívű összefoglalását adta az elmúlt harminc-
egynéhány évnek, illetve a rendszerváltás kudarcának, amikor idén nyáron nagy figyelmet 

keltett beszédet mondott kerületünk felsőoktatási ékessége, a Corvinus Egyetem 
diplomaosztóján. Jaksity Györgyöt, a rendszerváltás után indult, majd a magyar pénz- és 

tőkepiac egyik meghatározó cégévé lett vállalat igazgatóságának elnökét  
az országban és a világban zajló folyamatok okairól és a perspektívákról kérdeztük. 
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kiszámíthatatlan része ennek, az ener-
giahelyzet a háborútól függetlenül is 
problematikus. Így a korábbi alacsony 
infláció visszatérése nem azonnali evi-
dencia jövőre sem.

9: Beteg demokráciának nevezte Magyaror-
szágot a Corvinuson mondott beszédben. Ez 
a beteg demokrácia a közeljövőben hogyan fog 
hatni a gazdasági teljesítményre?
JGY: Nagy kérdés, mennyit lehet a be-
tegen segíteni azáltal, hogy az Euró-
pai Unió feltételekhez köti, amit eddig 
gyakorlatilag feltétel nélkül adott. Ami 
nem volt kevés, 70-80 milliárd euró, és 
kilátásban van időarányosan hasonló 
mennyiségű pénz, ami létfontosságú a 
magyar gazdaságnak: ezt látja minden-
ki, ehhez nem kell közgazdásznak lenni.  
A feltételek persze eddig is ott voltak, csak 
senki nem kérte számon őket: jogálla-
miság, demokrácia, bíróság előtti egyen-
lőség, szólásszabadság, sajtószabadság. 
1848, tizenkét pont. Nincs új a nap alatt. 
Nem az van, hogy a gonosz Európa ránk 
külön szigorú szabályozást ír elő. Nem. 
Csak most kezdi számonkérni azt, amit 
tíz éven át elaludt. Azt, hogy ez milyen 
mértékben fog tudni javítani a magyar 
gazdasági és társadalmi helyzeten, nem 
tudom megítélni. Az elvárás nyilván az, 
hogy komoly mértékben javítson, mert 
komoly problémákról van szó. Így fo-
lyamatos vizsgáztatás lesz szerintem a 
következő években. 

9: Az Európai Parlament hivatalos megfo-
galmazása szerint Magyarország választási 
autokrácia, a különböző elemzők szerint egy-
fajta hibrid rezsim. 
JGY: Szerintem nem az a kérdés, hogy 
milyen definíciót aggatunk rá. Máshon-
nan közelítek.

9: Használta a haveri kapitalizmus kifejezést. 
JGY: Igen, mert az közérthető. Használ-
ható szó arra, ami a magyar valóság gaz-
dasági része. Ezt mindenki látja, ezen 
nincs mit elemezni. Vegyünk a sportból 
példát. Ha otthon van pár jó csapat erős 
versenyben a bajnokságért, akkor az, 
amelyik nyer, egy nemzetközi megmé-
retésen is jobb eséllyel fog jól teljesíteni, 
mint ha nem lett volna verseny. A gazda-
ság pont ugyanígy működik. Ha az erő-
források elosztása és az eredmények el-
oszlása nem a valós teljesítmény alapján 
működik, hanem a haveri kapitalizmus 
szabályai szerint, akkor nem lesz olyan 
bajnokunk vagy olyan bajnokaink, akiket 
ki tudnánk állítani a nemzetközi had-
színtéren. És nincsenek is. Megkértem a 

kollégáimat, mondjanak tíz magyar vi-
lágcéget, amely a nulláról nőtt föl. Nem 
EU-s pénzből, nem állami támogatásból, 
nem kedvezményes hitelből. 

9: Graphisoft?
JGY: A Graphisoft jó példa. De senki nem 
tud mondani tízet. Persze nem az van, 
hogy Kelet-Közép-Európa fényévekre 
lehagyott minket. Nagyjából egy boly-
ban megyünk, csak mi kicsit rosszabbak 
vagyunk. Például egy tallinni taxivállalat 
letarolta a saját piacunkat, miután a ta-
xisok kérésére kinyírtuk az Ubert. Ami 
nagyon ritka. Az Uber vagy valamely ver-
senytársa sok piacon ott van, és jól mű-
ködnek egymás mellett a hagyományos 
taxicégekkel. Az, hogy kinyírjuk, az nem 
finesz: hogy hogyan van szabályozva, az 
a finesz. 

9: Ez a Bolt?
JGY: A Bolt, igen. Egy huszonéves fia-
talember vállalkozása, bejött egy védett 
piacra, és letakarította. Mert butaság 
ezt így csinálni. Nem így teszünk jót a 
magyar vállalkozásokkal, hogy mindig 
próbáljuk eltakarítani előlük a versenyt. 
Nem fog sikerülni. A világpiacról élünk, 
onnan, illetve európai uniós pénzből 
finanszírozzuk magunkat, nem fog-
juk tudni máshogy, csak és kizárólag a 
tehetségünkkel és a szorgalmunkkal el-
érni azt, hogy versenyképesek legyünk. 
És nem vagyunk versenyképesek. Egy 
agyonleértékelt devizával, a 70 milliárd 
eurós ingyenpénzzel, amely a legmaga-
sabb a régióban fajlagosan, van olyan év, 
amikor kicsit jobbak vagyunk, meg sok 
olyan, amikor kicsit rosszabbak. 

9: Vajon az is csak haveri kapitalizmus lenne, 
ha ellenzéki kormányzat lenne Magyarorszá-
gon? Milyen az ellenzék gazdaságszemlélete?
JGY: Nem tudom. Elmondom bárkinek, 
de újat nem fogok mondani: nekünk az 
a problémánk, hogy nincs munkaerőnk, 
nem az, hogy nincs munkahelyünk. Ezt 
most, bár nem hirdetjük óriásplakáton, 
masszív migrációval próbáljuk megol-
dani. Mivel mindenki beruházni akar, ha 
a minimális feltételeknek megfelelünk, 
föl épül például egy kínai akkumulátor-
gyár, teremtettünk jó pár ezer munka-
helyet. De munkaerőt nem tudtunk te-
remteni hozzá. Amikor pedig a gyár mű-
ködni kezd, azt már nem reklámozzák, 

hogy ott ázsiai munkaerő dolgozik. És 
hozza az ázsiai munkakultúrát, amiben a 
magyarok nem versenyképesek: mi nem 
tudunk tizenvalahány órákat dolgozni 
évtizedeken keresztül. 

9: Közben pedig általános kritika, hogy Ma-
gyarország kicsit mexikói maquiladorává vált, 
összeszerelő üzemmé a német autóipar számá-
ra; ezt segíti a rossz euró–forint-árfolyam és a 
hatalmas kormányzati kedvezmények is. 
JGY: Ez jól hangzik, de ennél egy kicsit 
bonyolultabb a helyzet. Hozzáteszem, 
az, hogy ilyen lett, az is miattunk van. 
Nem tiszte sem a német kancellárnak, 
sem másnak Európában megoldani a 
magyarok problémáit. 

9: Volt két évtized, ami a mából nézve nagyon 
szabadnak tűnik, a kilencvenes meg a kétezres 
évek; akkor a szabadság hozzátett a verseny-
képességhez. Ha hirtelen nagyobb lenne a sza-
badság, az jobb gazdasági versenyképességet 
eredményezne?
JGY: Fontos a termelési kultúra, a mun-
kakultúra, a hagyományok, a történelem, 
a nyelv. Nincs demokráciarecept, nincs 
piacgazdaság-recept, hanem van egy ál-
talános, a történelmi hagyományok alap-
ján elfogadott értékrend, amit a helyi sa-
játosságok, az eltérő fejlődési ritmusok 
szabályoznak. Van, ahol rögtön sikerül jó 
adaptációt találni, van, ahol nem. És a si-
keres nyugati demokráciák is számtalan 
problémával küzdenek: a demográfiával, 
a migrációval, az állandó gazdasági fe-
szültségek és válságok hullámzásával. De 
hozzánk akkor is az európai országok 
vannak közel. És igen, én hiszek a ver-
senyben. Jó, ha egy gazdaságban az erő-
források is és az eredmények valamilyen 
módon a teljesítőképességhez, szorga-
lomhoz, innovációs hajlamhoz kapcso-
lódnak, és nem a haveri osztogatáshoz. 
Magyarország ezért nem sikeres. 

9: Mi vezetett ide? A kezdetet, a rendszervál-
tás kudarcát miben látja?
JGY: Naivitás volt azt hinni, hogy mi 
majd pár év alatt befutjuk, amit más or-
szágok is évszázadok alatt jártak be. Az 
angol demokrácia sem egyik napról a 
másikra alakult ki, de a francia sem, meg 
a német sem. Sok mindent meg lehet 
spórolni. Nálunk előbb volt jól szabá-
lyozott értékpapírpiac, mint Németor-
szágban. De azt, amiben a társadalom-
nak, a társadalmi tudatnak évtizedeken 
vagy évszázadokon keresztül kell lassan 
csiszolódnia, azt nem lehet pár év alatt 
megugrani. 

Vágvölgyi B. András

„Mert butaság ezt 
így csinálni.”
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Negyvenhat éves, a generációja egyik 
legmenőbb színésze. Jó sokat dolgozik. 
A repertoáron lévő színházi előadások 
mellett több mint ötven mozi- és té-
véfilmben látható már. Szerepei rendre 
ugyanolyan beszédesek vagy szókimon-
dók, mint ő maga. Magát adja mindun-
talan, megunhatatlanul. Sok emlékeze-
tes alakítás van mögötte, és elszántan 
tesz nemcsak azért, hogy a fiatalság 
minőségi kultúrát fogyasszon, hanem 
azért is, hogy tudatos állampolgár lehes-
sen ma Magyarországon. 

2003-ban először láttam közelről 
játszani, a Schilling Árpád rendezte Si-
rájban (így, pontos j-vel, annak idején 

mindig kijavították a szerkesztők). A 
Krétakör társulat Csehov-előadását a Fé-
szek klub kupolatermében játszották, a 
kevés helyet zsúfolásig megtöltő nézők 
előtt. Nagy Zsolt Trepljovot játszotta. Se 
díszlet, se jelmez, csupán a szöveg és a 
színészek érzései, karnyújtásnyi közel-
ségben. Megrendítő szeretetéhség és az 
elfogadás utáni vágy: ez volt akkor Nagy 
Zsolt, nem csak a szerepe szerint.

A későbbi, improvizációkon alapu-
ló, szatirikus Krétakör-produkciókban 
egyszerű csapattag volt, mint mindenki 
– önálló felkiáltójelként. Egy évtizeden 
át rögzítették az összeomlás kezdeti fá-
zisait, tükröt tartottak a társadalomnak, 

a hatalomnak. Utóbbi nem bírta: kinyír-
ta őket, sok független színházzal együtt. 
Volt, aki ment; Nagy Zsolt maradt, most 
is marad, élő préda, a notórius.

Az akkorra már hasonló okok miatt 
megszűnőfélben volt Zsámbéki Nyári 
Színházban 2015-ben produkciós ve-
zetőként utolsó munkám a Hegymegi 
Máté rendezte Kohlhaas című előadás 
lett. Színházi laboratóriumokban edző-
dött népszerű színészünk egy romos 
épületben, menzakaján, fillérekért és 
zokszó nélkül csinálta végig a próba-
folyamatot, hogy a birodalommal és a 
világgal szemben szabad, csak Istennek 
és a saját igazának alárendelt Kohlhaas 

SZÍNÉSZ A CÍMLAPON

A NOTÓRIUS NAGY

A Békéscsabai Jókai Színházból indult, a Krétakör társulatában edződött,  
az Alföldi Róbert vezette Nemzeti Színház, Dunaújváros és kis szabadúszás 

után pedig ma az Örkényben társulati tag Nagy Zsolt. Öt gyermek apja, 
őszintén és sokszor kritikusan válaszol az újságírók kérdéseire. Portré. 
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Mihályt játszhassa Kleist darabjában.  
A maga korában az egyik legderekabb, 
ugyanakkor legelvetemültebb embert, 
akit a jogérzéke tett bűnözővé egy jog-
tipró világban. A szerep és a színész egy-
gyé vált, és úgy tűnik, azóta is egyben 
van. 

Antal Nimród Kontroll című, emb-
lematikussá vált 2003-as filmjében vi-
dékről felkerült ellenőrt játszott, nála 
nagyobb nevek társaságában. Mégis 
emlékezetes maradt. Nem játszott, csak 
jelen volt a vásznon. Az életben is ilyes-
mi: kedves, aztán indulatos, az egyik 
percben emelkedett, szentimentális, a 
másikban racionális vagy balfácán. Rá-
csodálkozó gyerekből változik át intelli-
gens felnőtté, a saját igazát védő macsó-
ból toleráns jogvédővé. 

Vágvölgyi B. András 2010-es Kolo-
rádó Kid című filmjének főhőseként, az 
56-os forradalomba csak balhéból ke-
veredő, majd jól benne ragadó Kreuzer 
Bélaként ugyanolyan hiteles, mint a 
nagy sikerű HBO-sorozat, a Terápia első 

évadában Tamásként, aki párterápiában 
vergődik a végkifejlet felé a feleségével.

Nemrég a Nyitott Akadémia You-
Tube-csatornáján dr. Almási Kitti klini-
kai szakpszichológusnak beszélt arról, 
hogy a családjában, gyerekkorában mi-
lyen erőszak vette körül, hogyan pró-
bálta ezt nem átvinni a felnőtt életére, 
hogyan fojtotta el, hogyan pusztította 
magát, hogyan nem vették észre más, ér-
telmes emberek a munkáiban a gondo-
latot, hogyan próbálták, próbálják őt be-
skatulyázni. A Terápia komplett új évada 
sejlik fel a videóbeszélgetésben.

Nemrég a Diákok a tanárokért tünteté-
sen állt a Szabadság hídnál a színpadon. 
Ijesztő, artikulálatlan hangon nyögött 
pár percet, majd szépen, az intelligens 
színészbaritonján azt mondta: na, ilyen 
lenne az ország, ha nem lennének taná-
rai.  A megdöbbentő performansz után 
biciklire ült, és hazakerekezett a gyere-
keihez.

Szívesen áll jó ügyek mellé. A Tár-
saság a Szabadságjogokért civil jogvédő 

szervezet nagykövete is. A Vedd észre, 
hogy több köt össze, mint ami elválaszt című 
kampányfilmjükben arról beszél, hogy 
a jelenlegi hatalom pontosan tudja, ho-
gyan fordítsa szembe az embereket akár 
saját barátaikkal is, és hogy ő hisz egy 
olyan országban, amelyben mindenki-
nek helye van, amelyben a különbségek-
nél fontosabb, ami bennünk közös. Nem 
szerepként mondja: tényleg így gondolja. 

Nagy Zsoltot néznie, hallgatnia bár-
kinek érdemes, aki el van apátlanodva, 
és szeretne a túléléshez némi muní-
ciót. A kerületben az Utcáról Lakásba 
Egyesület támogató délutánja ad erre le-
hetőséget december 11-én, vasárnap 18 
órakor a Jedermann kávézóban (Ráday 
u. 58.). A színész Kozma Lilla Rita Utca-
mesék – Történetek hajléktalanságról című 
felkavaró könyvéből olvas fel, miközben 
Miklós Szilveszter dobokon improvizál. 
A könyv bekerült Az Év Könyve 2022 díj 
harminc döntőse közé, és már hangos-
könyv formájában is kapható Nagy Zsolt 
előadásában.

Artner Sisso
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Ha valaki az elmúlt hetekben kicsit is 
követte a magyar médiát, lehetetlen, 
hogy ne találkozott volna Baranyi 
Krisztina, a Pesti Srácok és a kecskehá-
gás történetével. Amennyiben a nyájas 
olvasót az égi gondviselés mégis meg-
kímélte ettől, és szeretné a lelki épségét 
megőrizni, ugorja át a következő két 
bekezdést.

Az eset mellett a ferencvárosi kép-
viselő-testület sem mehetett el szó 
nél kül. Történt ugyanis, hogy Baranyi 
pol gár mester egy ATV-kérdezőműsor-
ban propagandistának nevezte a Pes-
ti Srácok Szalai Szilárdját, és nem volt 
hajlandó válaszolni neki. Másnap az 
ATV-ben egy videórészlettel magya-
rázta el, hogy miért tagadja meg a 
nyilatkozatot a Pesti Srácok számára.  
A felvételen Jeszenszky Zsolt és beszél-
getőtársai egy korábbi műsorban azon 
élcelődtek, hogy a résztvevők Baranyi-
val vagy egy kecskével szeretnének in-
kább közösülni. 

Torzsa Sándor (MSZP) azzal kezd-
te a napirend előtti felszólalását, hogy 
ami a tévé felvételén hallható, „az nem 
propaganda, hanem végtelenül primi-
tív, tahó és kicsinyes beszéd. Csupán 
egyetlen célja volt, hogy megszégye-
nítsen valakit, akire a Fidesz kulturális 
elitje politikai ellenfélként tekint – a 
Demokraták frakciója határozottan el-
utasítja az ilyen megnyilvánulásokat.” 

Mátyás Ferenc (Mo mentum) a kiegyensúlyozottság jegyében arról beszélt, hogy 
természetesen egyetértenek a Demokraták frakcióval, de azért „Baranyinak sem 
kéne hülyének meg nácinak neveznie” egyes képviselőket. Deutsch László (Fe-
rencvárosi Lokálpatrióták) sem hagyta szó nélkül az ügyet: szerinte a polgármes-
ter „szégyent hoz” rájuk. „Kevesebb mosolyt kérek, asszonyom, nem biztos, hogy 
örökké lesz oka mosolyogni!” – szegezte az ülés egy másik pontján Baranyinak. 
Felbukkant az ülésen Szalai Szilárd is, meginterjúvolva a „Politikai Hobbista” fel-
iratú pólóban feszítő Gyurákovics Andreát (Fidesz–KDNP) arról, milyen borzasztó 
a helyi média és Baranyi milyen öntörvényű vezető. 

Hagyjuk is tehát, ki hogyan igyekszik megalázni a polgármestert; térjünk a fe-
rencvárosi lakosokat a gyakorlatban érintő kérdésekre. Baranyi Krisztina felvázol-
ta, hogyan állnak a tankerülettel közösen vállalt felújítások: a Weöres Sándor és 
a Molnár Ferenc általános iskolákhoz tartozó két tanuszoda és a komplex óvoda 
udvarának ügye. Az önkormányzat a rá eső részt – az óvodai udvart – már rég 
felújította, ám a tankerület csak tologatja a határidőket, miközben a munkálatok 
többsége elvileg már befejeződött. Átadási határidőt így nem tudott mondani a 
polgármester. 

A képviselő-testület a költségvetés tárgyalásakor több módosítást is elfogadott, 
így számos új intézkedésre lesz forrás. Torzsa Sándor és Jancsó Andrea (Momen-

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NAGYÜZEM

Számos fontos kérdésről döntött a ferencvárosi képviselő-
testület novemberben: a kerületi időseknek a lakásuk 

felajánlásáért cserébe életük végéig életjáradékot 
terveznek adni, milliókkal támogatják a helyi orvosi 

rendelőket, eldőlt, mennyi időre zárnak be a bölcsődék  
és az óvodák télire, illetve a JALT parkolási gondjaival 

is kezdenek valamit.  
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tum) javaslatára 10 millió forintot adnak a fűtés korszerűsítésére a Börzsöny, a Dési 
Huber, a Csengettyű és a Toronyház utcai orvosi rendelőknek. Emellett „az orvo-
sok terheinek csökkentése és a betegellátás színvonalának megőrzése érdekében” 
a ferencvárosi alapellátási körzeteket működtető egészségügyi szolgáltatók ré-
szére havonta 50 ezer forint összegben nyújtanak támogatást 2022. december 1. és 
2023. március 31. között. Torzsa képviselő szóban is tett egy módosító javaslatot: a 
megnövekedett rezsiköltségek miatt adjanak plusz 35 millió forintot a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltatónak (FESZ), amit szintén elfogadott a testület. Takács Má-
riusz (DK) korábbi felvetését is megszavazták: egymillió forintos támogatást nyúj-
tanak a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének. Egy másik döntés alapján 
10,5 millió forintból okostantermet alakítanak ki a Molnár Ferenc Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában. 

Jancsó Andrea szociális tanácsnok javaslatára az önkormányzat életjáradéki 
programot tervez indítani, amelynek lényege, hogy a 65 évnél idősebb személyek 
ferencvárosi ingatlanjukat felajánlhatják az önkormányzatnak, cserébe pedig 
egyszeri nagyobb összeg mellett életük végéig olyan havi életjáradékban része-
sülnek, amely stabil egzisztenciát ad számukra. Ezt a testület az első fordulóban 
egyöntetűen megszavazta, de lesz egy második forduló is, addigra pontosítják a 
részleteket. Többen vélték úgy a javaslatról: „az egyetlen gond vele, hogy nem mi 
találtuk ki”.

Csóti Zsombor (DK) kezdeményezésére információs táblákat fognak kihelyez-
ni minden ferencvárosi lépcsőházba, hogy a lakosok internet nélkül is könnyen 
hozzáférhessenek olyan alapvető információkhoz, mint a helyi önkormányzati 
képviselők elérhetősége, az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása vagy a rendfenn-
tartási szervek telefonszáma. A táblák kihelyezése tavaszra várható. 

Döntöttek arról is, hogy energiatakarékossági okokból a kerület bölcsődéi és 
óvodái december 22-től január 8-ig zárva tartanak, akárcsak a polgármesteri hiva-
tal, amelyben igazgatási szünetet rendelnek el erre az időszakra.

A testület egyöntetűen megszavazta a József Attila-lakótelepi parkolással kap-
csolatos előterjesztéseket is. Díjmentessé teszik az Üllői út melletti P+R parkolót, 
illetve felkérik a Fev IX.-et, hogy a következő testületi ülésre dolgozzon ki egy rész-
letes javaslatot a Lobogó utcai parkolás 10%-os bővítéséről, majd ezt vigyék a Fővá-
rosi Közgyűlés elé, mivel erről csak ott dönthetnek.  

Mátyás Ferenc javaslatára az ön-
kormányzat kezdeményezni fogja a 
kormánynál a kereskedelmi törvény 
magánszálláshelyekkel (Airbnb) foglal-
kozó részének megváltoztatását, hogy a 
jövőben több lehetőséget engedjen az 
önkormányzatoknak a helyi feltételek-
hez igazodó szabályok meghozására. 

A Forgalomszabályozási Ideiglenes 
Bizottság javaslatára lámpás keresz-
teződés lesz a Lónyay utca és a Petőfi 
híd találkozásánál, gyalogos félszigetet 
hoznak létre a 15-ös busz Bakáts utcai 
megállójánál, illetve a Ráday és a Kini-
zsi utca sarkán.

Kisebb ügyekről is szó esett. Ta-
kács Krisztián (Momentum) kezdemé-
nyezésére az önkormányzat ezentúl a 
kiberelem.hu-n is meghirdeti az üres 
helyi ségeinek bérbeadását. A kerü-
letben a lakosságszámot figyelembe 
vé ve megváltoznak az egészségügyi 
szolgáltatók körzethatárai. Az Ecseri 
úti metrómegálló felújítása miatt át-
helyezik a „Fókák” szökőkutat, amely 
az új tervben központi szerepet kap.  
A térnek új nevet is adnak; erre ötlet-
pályázatot ír ki az önkormányzat (lásd 
a keretes írást). Bartosné Stiasny Éva hit-
oktató pedagógusról márciusban em-
léktáblát állítanak korábbi otthona, a 
Ráday utca 31/c bejáratánál. Ezzel rója 
le tiszteletét az önkormányzat előtte, 
amiért a vészkorszak alatt zsidó gyer-
mekek tucatjainak megmentésében 
vállalt kiemelkedő szerepet. (Két éve 
a 9 is írt róla – Az angyal, aki a Ráday 
utcában lakott –, megemlítve, mennyi-
re megérdemelne egy emléktáblát; így 
kollégánk, Sándor Erzsi kezdeménye-
zése megvalósul.) 

Kiss Soma

ÖTLETPÁLYÁZAT A LEENDŐ PARK NEVÉRE

A Ferencvárosi Önkormányzat ötletpályázatot hirdet, hogy a József Attila-lakóte-
lep kapujaként is ismert terület, az Ecseri úti metrókijáratnál készülő park új ne-
vet kaphasson. A csomópont átépítése és felújítása jövő tavasszal kezdődik. További 
részletek: ferencvaros.hu

KÖZÉRTHETŐSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ

PARKOLÓMEGVÁLTÁS, ADÓEMELÉS
A képviselő-testület módosította a közte-
rületek használatáról és rendjéről szóló 
rendeletét. Ennek megfelelően építési és/
vagy szerelési munkálatok idején, valamint 
„ideiglenes melléklétesítmény” elhelyezé-
sekor a terület használójának tájékoztató 
táblákat kell kihelyeznie. A táblákon a köz-
terület-használat célja és időtartama mel-
lett a használó nevét és elérhetőségét is fel 
kell tüntetni.

A testület egy, a Kúria által megsem-
misített rendelete helyett újat fogadott el 
a gépjármű-elhelyezési kötelezettségről. 
Ez az új épületek építésének és a meglé-
vők átalakításának szabályozását érinti: az 
építési szabályzatban meghatározott gép-
jármű-elhelyezési kötelezettségnek telken 
belül (udvaron vagy garázsban) kell eleget 
tenni. Ha ez forgalomtechnikai okokból 
bizonyíthatóan nem megoldható, akkor az 

építkezés/átépítés megkezdésének feltétele 
parkolóhelyenként 8 millió forint pénzbeli 
megváltás fizetése.

A képviselő-testület módosította a helyi 
építmény- és telekadóról szóló rendeletét 
is. Magyarország súlyos gazdasági-pénz-
ügyi válsága, az árak meredek emelkedése 
indokolja, hogy a hat, illetve hét éve válto-
zatlan építmény- és telekadót csekély mér-
tékben növelje az önkormányzat.
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS

A MESTER UTCA 76/B ÉPÍTÉSI 
SZABÁLYAIRÓL

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Képviselő-testülete dön-
tött  a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD 
UTCA ÉS KÖRNYÉKE” (a Soroksári út – 
Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) 
hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 
38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kál-

mán körút – Albert Flórián út – Ferencvá-
rosi pályaudvar – MÁV Budapest–Kelebia 
vasútvonal által határolt terület) Kerületi 
Építési Szabályzatáról szóló 34/2017. (XII. 
22.) önkormányzati rendeletének mó-
dosításáról. A módosítás a térszín alatti 
építési vonal módosítására vonatkozik, és 

csak a Budapest, IX. kerület Ferencváros 
Mester utca 76/b ingatlant érinti. A mó-
dosítás a szabályozási terv kötelező építési 
paramétereit nem változtatja meg.

Részletes tájékoztatás az önkormány-
zat honlapján található: www.ferencvaros.
hu/partnersegi-egyeztetes/

KOVÁCS KRISTÓF

A kőbalta feltalálása (időszámításunk/Krisztus előtt rengetege-
dik évszázad) óta tudjuk, hogy minden fegyver kétélű, addig 
hadonászunk vele, míg hókon nem billentjük magunkat, az-
tán nézhetünk. Hogy a szólás- és sajtószabadság (mert, tetszik, 
nem tetszik, ez a história, amit a sajtó önjelölt képviselői, a „pes-
ti srácok” vagy kik provokáltak, erről szól) fegyver-e, vagy sem, 
az attól függ. Kellően elszánt kézben bármi fegyverré válhat: 
ölni, ha nagyon akarjuk, egy habcsókkal is tudunk, ráadásul azt 
utána meg is lehet enni.

Utóbbi félmondat idézet, a „pesti srácok”, nos, fogalmaz-
zunk így, mérsékelten étvágygerjesztő tréfálkozásának slusz-
szpoénja, a habcsókot kecske helyettesítette, a megevést pe-
dig szexuális tevékenység, ha csak képzelt is, előzte meg, amit 
Baranyi Krisztinával, vagy nem vele, inkább kecskével folytattak 
volna a srácok nedves álmaikban. De nem is elsősorban ez a 
tréfálkozás, nevezzük így, vitte rá Baranyi Krisztinát, hogy meg-
tagadja a válaszadást egy ATV-műsorban egy ilyen „srác” kér-
désére. Hanem az, amit mondott: hogy ez a csatorna embere-
ket tesz tönkre a hazugságaival. Részeseként, fűzhetjük hozzá, 
annak a kormányprogramnak (az egyetlennek, amely valame-
lyest működni látszik), hogy száműzzük az acsargás és a ga-
zsulálás közti állományt – a beszélést – az ön- és közbeszédből.

A szólás- és sajtószabadság része az is, hogy szabad undorí-
tó hülyeségeket dumálni, választott köztisztségviselőnek pedig 
tűrnie kell a tűrhetetlent, és szóba kell állnia az undorítóval. 

Csakhogy, és ez felmenti Baranyi Krisztinát a hibázás ódiuma 
alól, a szabadság, ha fegyver, ha nem, szintén kétélű: együtt jár 
ugyanis a felelősséggel. Azzal, hogy nem élünk vissza a szabad-
sággal, nem silányítjuk paródiává, nem rángatjuk bele a sárba, 
nem... satöbbi.

Ezért nem jár a szabadság alanyi joga a gyerekeknek, pedig 
alanyok ők is: de akkor sem szabad az ablakpárkányon játsza-
ni, belenyalni a konnektorba... satöbbi. A „pesti srácoknak” sem, 
akik az 56-osokról nevezték el magukat, megcsúfolva maguk-
kal a forradalom emlékét, pedig attól srácok, hogy elfelejtet-
tek felnőni. Vagy megpróbálták, csak nem sikerült nekik, meg-
ragadtak a kamaszkor szexuális nyomorában, hideglelősen 
vihorásznak punciról és kukiról, míg valaki oda nem legyint a 
rusnya szájukra, ha már a mamájuknak nem volt érkezése rá.

Ezért nem hibázott Baranyi Krisztina, amikor nem állt szó-
ba velük. Formailag kötelessége lett volna, valójában azonban 
megcsúfolja a szabadság szent – és meglehetősen  bonyolult 

– eszméjét az, aki leáll a szabadság potyautasaival üzletelni: 
mert üzletelés lett volna, párbeszéd ezekkel az ocsmányság-
ra darabbérben fizetett senkikkel nem létezik, csak kölcsönös, 
mindkét felet, de főleg az addig nem sárosat, besározó alku-
dozás.

Az meg köll a kutyának, még ha srácoknak turbózzák is fel 
magukat: de csak kutyák, láncon pitiznek, láncvégen acsarog-
nak. Nincs miért szóba állni velük.

A SZABADSÁG 
POTYAUTASAI

„MEGCSÚFOLJA A SZABADSÁG SZENT – ÉS 

MEGLEHETŐSEN  BONYOLULT – ESZMÉJÉT AZ, 

AKI LEÁLL A SZABADSÁG POTYAUTASAIVAL 

ÜZLETELNI: MERT PÁRBESZÉD EZEKKEL 

AZ OCSMÁNYSÁGRA DARABBÉRBEN 

FIZETETT SENKIKKEL NEM LÉTEZIK.”

VÉLEMÉNY
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9: Túl vagyunk az önkormányzati ciklus fe-
lén. Hogyan értékeli az eddigieket? 
Torzsa Sándor (MSZP): Amikor összeál-
lítottuk a választási programokat, még 
nem tudhattuk, hogy 2020-ban soha 
nem látott világjárvány köszönt majd 
ránk, utána pedig háború tör ki Ukrajná-
ban. Milliárdokban mérhető az a ki esés, 
amit ez a két válság eredményezett, 
erősen befolyásolva az önkormányzatok 
mozgásterét is. De az mindenképp siker, 
hogy a ferencvárosi a legjobban működő 
önkormányzat az országban — ezt túlzás 
nélkül állíthatom. Láthatjuk, hogy több 
nagyváros kormánypárti polgármestere 
is intézményeket zárat be a rezsiárak-
ra hivatkozva, és komoly dilemma az 
is, hogy lesz-e közvilágítás az utcákon. 
Nálunk ilyen nincs: mi egy intézményt 
sem zárunk be, sőt, többet most építünk, 
fejlesztünk. Tehát az eredeti programun-
kat, ha kicsit szűkítettebb verzióban is, de 
igyekszünk teljesíteni. 

9: Milyen volt a városvezetéssel az együttmű-
ködésük?
TS: Számos szervezetnek kell együtt-
működnie a szociáldemokrata MSZP-
től a jobboldali konzervatív Jobbikig. 
Folyamatosan megvitatjuk a szakpoliti-
kai, költségvetési kérdéseket, így kisebb 

hibaszázalékkal működünk, mert a hi-
bák még a döntés előtt kiderülhetnek. 
Ugyanakkor többnyire csak a vitáink 
kerülnek előtérbe, pedig sok kérdésben 
egyetértés van. Például kezdettől támo-
gatjuk a tömbrehabilitáció folytatását, a 
Fudan-ügyről is közösen nyújtottuk be 
a népszavazási kezdeményezést a pol-
gármesterrel. Komoly összhang van a 
városvezetés és a polgármestert támo-
gató demokratikus oldal között abban, 
hogy felelősségteljesen kell gazdálkodni 
a kerületben. Csak olyan ügyekre igye-
keztünk költeni, amelyek az emberek 
hétköznapjait jelentősen meghatározzák. 

9: Készülnek már a 2024-es önkormányzati 
választásokra?
TS: A polgármester asszony bejelentet-
te, hogy újra fog indulni, és szerintem 
a többi képviselő is ismét megméretné 
magát, én is. Egyvalami biztosan körvo-
nalazódik: az öt párt fent kívánja tartani 
az együttműködését, de hivatalos dön-
téseink még nincsenek, azzal kapcsolat-
ban sem, hogy Baranyi Krisztinát támo-
gatjuk-e, vagy saját jelöltet állítunk. 

9: Közös a kerületi frakciója MSZP-nek és a 
DK-nak. Megmarad a szorosabb együttmű-
ködés?

TS: A diplomamunkámat kifejezetten 
pártok együttműködéséről írtam, szö-
vetségekről, koalíciókról. Ezer szem-
pont van, amelynek alapján egy ilyen 
létrejöhet. A helyes politikai magatartás 
az, ha a pártok a helyi ügyek érdekében 
képesek az együttműködésre. Minden 
ellenzéki párt értelmezhetetlen önma-
gában a Fidesszel szemben: csak össze-
fogással győzhetünk újra.

9: Mit szeretnének mindenképpen megvaló-
sítani?
TS: Az én körzetem a Nagyvárad tér és 
környéke. Nem barokkos túlzás kijelen-
teni, hogy ott az elmúlt harminc évben 
az égvilágon semmi sem történt; büszke 
vagyok rá, hogy ezen sikerült változ-
tatni. Bízom benne, hogy még ebben a 
ciklusban több közterület, főként zöld 
terület meg fog újulni. Több játszóteret 
felújítottunk, a köztisztaságon javítot-
tunk. A frakciónkból többen a József 
Attila-lakótelep képviselői; ott jelentős 
eredményünk az orvosi rendelők, il-
letve az Ecseri úti metrómegálló felújí-
tásának elkezdése, ami remélhetőleg 
a ciklus végére befejeződik. A kerületi 
metrók akadálymentesítése is leginkább 
a Demokraták frakció sikere. 

9: Sikerült felmérni az önkormányzat 
aranyhalállományát, ahogy ön az októberi 
testületin kérte?
Komoly elmaradásaink vannak benne… 
De persze az önkormányzatnak nin-
csenek aranyhalai. Csak arra emlékez-
tettem, milyen mondatok hangzottak 
el Kocsis Máté parlamenti Fidesz-frak-
cióvezető szájából, miszerint ő taka-
rékoskodásból kénytelen volt az egyik 
barátjának adni az aranyhalai egy részét. 
Arcpirító. De Orbán Viktor is azt mond-
ta, hogy ha valaki nem tudja kifizetni a 
rezsijét, az dolgozzon többet. Nem hét-
köznapiak az ennyire érzéketlen kije-
lentések egy olyan kormánypárt részé-
ről, amely egyébként épp megszorító 
csomagot vezet be.

Nagy Ildikó Emese – Kiss Soma

TORZSA SÁNDOR, A DEMOKRATÁK FRAKCIÓ VEZETŐJE

„SOK KÉRDÉSBEN EGYETÉRTÉS VAN”

Az MSZP-s és DK-s ferencvárosi képviselőket tömörítő frakció vezetője szerint 
hatékonyak az önkormányzaton belüli gyakori viták, mert ezekben érlelődnek 

ki jó megoldások, az ötpárti együttműködés pedig jó eséllyel fennmarad.
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9: Mit tekint a helyi Momentum a legfonto-
sabb eredményeinek?
Takács Krisztián (Momentum): Többsé-
günk teljesen zöldfülűként érkezett ebbe 
a pozícióba, elképesztő munka volt bele-
rázódnunk abba, hogyan kell, mondjuk, 
bizottsági elnökként levezetni egy ülést, 
vagy hogyan kell előterjesztést írni — de 
ebben a hivatal sokat segített. Számunk-
ra fontos a környezetvédelem: jelen-
tős eredményünknek tekintem a nape-
lem-telepítések beindítását. Egyelőre egy 
óvodának tudtunk biztosítani napelemet, 
amit jövőre szerelnek fel. Lett volna egy 
társasházi napelempályázat is, de az füst-
be ment, mert a kormányzati háttérsza-
bályozás kinyírta a napelem-létesítést. 
Végre sikerült megoldani a szerteszét 
hajigált elektromos rollerek problémáját 
is, mivel a tárolásukra mobilitási ponto-
kat alakítottunk ki, és a lakosok vissza-
jelzése is kifejezetten pozitív. Szociális 
területen is értünk el eredményeket: az 
idősek otthonában létre fogunk hozni 
egy demenciában szenvedőkkel foglal-
kozó részleget, hogy ők külön figyelmet 
kaphassanak.

9: Milyen az együttműködésük a városveze-
téssel?
TK: Finoman szólva sem akadálymentes. 
Két és fél éve van „veszélyhelyzet”, Bara-
nyi Krisztina pedig élt a polgármesterek 
felhatalmazásával, és kihagyta a testü-
letet nagyjából mindenből. Hébe-hóba 
zajlanak normális, jó hangulatú egyez-
tetések is, de szinte minden képviselői 
kezdeményezést elutasít. Amikor Bereg-
szász testvérvárosunknak szerveztünk 
adománygyűjtést, abban nem segítettek, 
de amikor ők rendeztek támogatói kon-
certet a Bakáts térre – ami az én egyé-
ni körzetem –, arról a képviselők csak a 
médiából értesültek. A borzasztó állapotú 
ferencvárosi uszodák felújítását viszont, 
amiért eredetileg Szilágyi Zsolt ( Jobbik) 
kampányolt, az önkormányzat felkarolta, 
el is indult. Összességében elég hullámzó 
a viszony, de mi nyitottak vagyunk a szé-
lesebb körű együttműködésre.

9: Melyek a tervek a 2024-es önkormányzati 
választásra?
TK:  Nem akarok jóslásokba bocsátkozni: 
az előttünk álló két évben simán kifor-
dulhat a világ a négy sarkából. Ráadásul 
a választási törvény egy napra teszi az 
EP- és az önkormányzati választásokat: ez 
egyrészt az ellenzék közös koordinációját 
bonyolítja, másrészt abszurd lesz, hogy ha 
valaki elveszíti a választást, akkor fél éven 
keresztül a füle botját sem fogja mozdí-
tani, mert a hivatalátadás csak ősszel lesz. 
De van egy körzetem, tősgyökeres fe-
rencvárosi vagyok, itt töltöttem az egész 
gyerekkoromat, és a további életemet is 
itt képzelem el. A többség is újra indulni 
tervez, mivel sok olyan projekten dolgo-
zunk, amelyekről tudjuk, hogy a ciklus 
végéig biztosan nem fognak befejeződni. 

9: Baranyi Krisztina újraválasztását támo-
gatnák? 
TK: Ennyire nem tekintünk még előre, 
de a lehető legszélesebb ellenzéki együtt-

működésre törekszünk: muszáj a Fidesz 
legyőzéséhez.

9: Mit szeretne a frakciójuk 2024-ig elérni?
TK: Régóta verem az asztalt azért, hogy a 
Bakáts téren egy földből kifordult, jelen-
téktelen korlátot legyünk már képesek 
visszatenni a helyére: mert ha ez nem 
megy, az sokkal nagyobb problémákra 
utal a háttérben. Kulcsfontosságú a tömb-
rehabilitáció. Lehetetlen, hogy 2024-re 
megvalósuljon, az önkormányzat nagyjá-
ból egy épületet tud csak elkezdeni évente, 
de ha ezt az ütemet tartani tudnánk, már 
annak is nagyon örülnék. Helyi lakosként 
is látom: számos ferencvárosi még 2022-
ben is komfort nélküli, emberhez méltat-
lan lakásokban él – ez tarthatatlan állapot. 
Az airbnb-vel is jó lenne kezdeni valamit, 
Mátyás Ferenc a háttérben sokat dolgozik 
is rajta, de az eredményességhez szüksé-
ges, hogy a parlament megváltoztassa a 
kereskedelmi törvény egy-két passzusát. 

Nagy Ildikó Emese – Kiss Soma

TAKÁCS KRISZTIÁN, AZ ÚJ PÓLUS FRAKCIÓ VEZETŐJE

HULLÁMZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A három momentumos és egy jobbikos képviselőt tömörítő frakció vezetője 
szerint nehéz volt a képviselői szerepbe belerázódniuk, de sikerült eredményeket 
elérniük, a Fidesszel szembeni ellenzék együttműködése pedig elengedhetetlen.

A FIDESZ–KDNP NEM NYILATKOZIK A KERÜLET LAPJÁNAK

A ferencvárosi önkormányzatban három frakció működik; a harmadik, a Fidesz–
KDNP képviselőcsoportja továbbra sem kíván válaszolni a 9 kérdéseire. Gyurákovics 
Andrea frakcióvezető többszöri megkeresésünkre is elutasította interjúkérésünket.
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Érdekes videóinterjút adott tavaly tavasszal a nagypolitikába való visszatérésre vi-
déki „száműzetésében” akkor még csak készülő Lázár János. Egy határkőre mászott 
föl, és onnan szónokolt. Már ott azt mondta, a vidékfejlesztéshez szüksége van a 
közlekedésre is. Amikor egy évvel később megalakult a kormány, Lázár sokak vá-
rakozásainál erősebb posztot kapott, de az ő terveiben eredetileg egy még erősebb 
területfejlesztési minisztérium vezetése szerepelt, amelynek része lett volna – nem 
meglepő módon – a közlekedés irányítása is. Információink szerint Lázár ezt a te-
rületet Vitézy Dávidra bízta volna, hiszen a 2010-től 2015-ig a Budapesti Közlekedési 
Központot (BKK) irányító szakember képességeit és hozzáértését ő is elismerte. Vi-
tézy a választások előtt a kormány fővárosi és agglomerációs fejlesztéseit összefogó 
Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója volt. A BFK (ma nkk.hu néven elérhe-
tő) honlapján csaknem harminc tervezett közlekedési projekt szerepel.

Csakhogy végül a közlekedés maradt Palkovics Lászlónál; Vitézy nála, a kissé 
átnevezett Technológiai és Ipari Minisztériumban (TIM) lett a közlekedésért fele-
lős államtitkár, Lázár tárcája pedig a közlekedést mellőzve alakult meg Építési és 
Beruházási Minisztérium néven. Vitézy a BFK-t átneveztette Nemzeti Közlekedé-
si Központtá, azzal a céllal, hogy az NKK a közlekedést irányító háttérintézmény 

legyen. Lázár azonban néhány hét után 
lecsapott, és kieszközölte, hogy az NKK 
átkerüljön Palkovics minisztériumától 
az övéhez. Ám nem azért, hogy neki 
dolgozzon a cég, hiszen azonnal közöl-
te, hogy megszünteti, miután a pro-
jekteket átadják más állami szerveknek, 
a közlekedési fejlesztéseket a Nemzeti 
Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt.-nek. 
(Utóbbi cégnek is a megszüntetéséről 
döntött Lázár – szerinte ezeket a felada-
tokat közvetlenül a minisztériumból 
kell ellátni.)

Vitézyék ezután a TIM-hez tartozó, 
egy speciális vasútigazgatási feladatra 
létrehozott kis, állami cégből, a Vasúti 
Pályakapacitás-elosztó (VPE) Kft.-ből 
kezdték kialakítani a közlekedésszerve-
zőt. Palkovics László novemberi lemon-
dásával azonban tárcáját szétszedik, 
és a közlekedés irányítása végül mégis-
csak Lázárhoz kerül, Vitézy pedig nem 
lesz államtitkár. Ezt csak azok kedvéért 
mondjuk, akik kíváncsiak a szappan-
opera végkifejletére, mert a budapesti 
beruházások –  a korábban a BFK/NKK 
által tervezettek is – már a kormány 
megalakítása óta Lázár minisztériumá-
hoz tartoznak.

Ő pedig hangsúlyozottan a vidék 
fejlesztését tekinti céljának, ami a ko-
rábban Vitézy nevéhez kötött fővárosi 
programok megvalósulása szempontjá-

ÍGÉRT KÖZLEKEDÉSI FEJLESZTÉSEK BUDAPESTEN

LEGFELJEBB CSONKÁN 

Novemberben véget ért az ötödik Orbán-kormány egyik, 
az áprilisi választások óta tartó belháborúja: Lázár János 
végleg legyőzte Vitézy Dávidot, ezentúl Lázárhoz tartozik 

a közlekedés. Ez nem sok jót jelent a fővárosban és 
környékén tervezett közlekedési fejlesztésekre nézve, 
bár a Ferencváros szempontjából fontos déli körvasút 
vágányai és a közvágóhídi megállója megépülhetnek.



A-BÓL B-BE 15

2022. DECEMBER – 2023. JANUÁR

ból nem sok jót jelez. Az NKK-nál lévő 
fejlesztések különböző fázisban voltak, 
vannak. Néhány olyat, amelyiknél még 
a tervek elkészítése sem kezdődött meg, 
egyszerűen leállítottak, a többinél a hi-
vatalos ígéret az, hogy a tervek elkészí-
tését végigviszik (erre általában szerző-
dés is kötelezi az államot), de a kivitele-
zés a bizonytalan jövőbe vész.

Persze azt is hozzá kell tenni, súlyos 
gazdasági válság kezdetének jeleit látjuk 
Európában, és különösen Magyaror-
szágon. Háború, energiaválság, infláció. 
Ezenkívül a magyar kormány viszonya 
egyre feszültebb az Európai Unióval, 
részint a jogállam leépítése, részint az 
oroszbarát politika miatt. Márpedig 
a korábban elhatározott közlekedési 
beruházások zömét a kormány uniós 
pénzből tervezteti, és megépítésüket is 
ilyen forrásból kívánta fedezni. Magya-
rán az általános pénzhiány és az EU-s 
források késése, elmaradása önmagá-
ban is keresztülhúzhatja sok fejlesztés 
megvalósítását, nem kell ehhez Lázár 
Budapest-ellenessége.

Két olyan beruházás, amely érinti 
Ferencvárost, lehet, hogy mégis köze-
lebb kerülhet a megépüléshez. Az első 
a déli körvasút néven emlegetett vasút-
fejlesztés, amely a Kelenföld és Ferenc-
város állomások közötti, tehát a Dunán 
átkelő kétvágányú vasútvonalat bővíte-
né három, illetve néhol négyvágányúra. 
Itt ugyanis maga az Összekötő vasúti 
híd rekonstrukciója már elkészült, még-
pedig úgy, hogy a két régi hídszerkezet 
helyett három készült három vágány-
nak. Logikus tehát a hozzájuk kapcsoló-
dó vasúti szakaszok bővítése is, ráadásul 
a NIF már meg is kötötte a szerződést a 
kivitelezésre a „Mészáros Lőrinc” érde-
keltségébe tartozó V-Híddal nettó 338 
milliárd forint értékben. Csakhogy ettől 
még nincs pénz rá: a korábbi tervek sze-
rint az EU CEF-keretéből (európai háló-
zatfinanszírozási eszköz) lett volna, ám 
a 2022-es pályázatban az uniós döntés-
hozók – miközben nagyon jó értékelést 
adtak a projektnek – nem ítélték meg 
a kért összeget. Hivatkozási alapjuk az 
volt, hogy a vasútfejlesztés miatt tiltako-

zó civilek indítványára a Fővárosi Bíróság megsemmisítette a beruházás korábban 
már megszerzett környezetvédelmi engedélyét. Ezt november 11-én újra megkap-
ták, de ezúttal az újbudai önkormányzat támadta meg a bíróságon.A CEF-ért jövőre, 
sőt minden évben lehet jelentkezni, de így pillanatnyilag nem mondható biztosnak 
a forrás.

Ennél is nagyobb probléma, hogy a szóban forgó beruházás a déli körvasút fej-
lesztésének csak egy részét tartalmazza, bizonyos elemek nincsenek benne. Az egész 
fejlesztés célja, hogy a vasutat a városban, illetve az elővárosok és a város között is 
lehessen használni, ahogy ma már a világ számos nagyvárosában történik Madrid-
tól a német városok S-Bahn-hálózatán keresztül Moszkváig. Ehhez persze megállók 
is kellenek, különben az utasoknak nem sokat ér a kibővített vasút. A déli körvas-
útra három új megállót terveznek, ezek közül viszont pont a legfontosabb, a 3-as 
metróval átszállási kapcsolatot teremtő népligeti képez külön projektet. Csakhogy 
egyelőre nincs forrása, és a megváltozott körülmények között nem is látszik nagyon 
valószínűnek, hogy Lázár János – immár építési és közlekedési miniszterként – ép-
pen ezért a beruházásért lobbizna a legerősebben.

Lehet tehát, hogy a déli körvasút vágányai és a budai, valamint a Közvágóhídnál 
tervezett megállói elkészülnek, a teljes fejlesztés azonban nem, így a vártnál ritkáb-
ban járhatnak itt az elővárosi vonatok, és a vártnál kevesebb utast szállítanak majd. 
Például a ferencvárosiak is kevésbé tudnák használni a vasutat, ha nem épül meg a 
népligeti megálló.

A közvágóhídi megállónak értelmet leginkább a ráckevei és csepeli HÉV-ek fel-
újításával, összekapcsolásával, belváros alatti meghosszabbításával és a szentendrei 
HÉV-be kötésével elképzelt, úgynevezett 5-ös metró adhatna. Az eleve több sza-

kaszban megépíteni tervezett 5-ös metró a 9. kerület számára leginkább új belvá-
rosi kapcsolatot adott volna a Kálvin térig. A HÉV-ek felújítása azon kevés beruhá-
zás közé sorolható, amelyről Lázár János már elmondta, mit gondol: egy debrece-
ni eseményen azt ígérte, a teljes budapesti és környéki HÉV-hálózatot felújítják.  
A közlekedésfejlesztésekre rálátó forrásaink is megerősítették: a déli HÉV-ek külső 
szakaszán, azaz Csepelen és a ráckevei vonal Budapesten túli részén valóban elkép-
zelhető a felújítás, mert az Unió koronaválság utáni európai helyreállítási alapjából 
(RRF) kért magyar listában ezek az elemek benne vannak. Az 5-ös metró valóban 
fejlesztésnek tekinthető elemei ebben azonban nincsenek benne. Ha tehát lesz is 
pénz a ráckevei HÉV-re, az továbbra is véget ér majd a Közvágóhídnál, vagyis onnan 
se a ferencvárosi utasokat, se a déli körvasútról átszállókat nem tudja a belváros vagy 
akár Buda felé elvinni.

 a ferencvárosiak 
is kevésbé tudnák 

használni a vasutat, 
ha nem épül meg  

a népligeti megálló

Kubinszky E. Judit
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Mondhatni, hogy egy önkormányzat munkáját ötévente megméri egy egészen ko-
moly közvélemény-kutatás, a választás; mégis érdemes a köztes időben is szondáz-
ni a legérintettebbeket, hogy szerintük merre halad egy település vagy éppen konk-
rétan a 9. kerület. A ferencvárosi önkormányzat ezt tette azzal, hogy novemberben, 
nyolcszáz fő megkérdezésével készíttetett felmérést arról, mivel elégedettek és min 
változtatnának az itt élők.

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS

MEGSZONDÁZOTT KERÜLETIEK

Alapjában véve jó irányba mennek a dolgok Ferencvárosban az itt élők 
szerint – derült ki abból a közvélemény-kutatásból, amelyet a Medián készített 

az önkormányzat megrendelésére. A köztisztaságon tovább javítanának 
a ferencvárosiak, míg a Fudanra kétharmaduk nemet mondana.

Ferencvárosban

Budapesten

Magyarországon

59% 

39% 

21% 

31% 

51% 

72% 

9% 

9% 

9% 

jó rossz nem tudja/nem válaszol

Általában véve jó vagy rossz irányba menne a dolgok? 
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pakok, játszóterek, zöld
felületek

kulturális programok

egészségügyi ellátás

kerületi újság, televízió
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15% 

22% 
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12% 

44% 
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19% 

47% 

javult romlott nem változott nem tudja/nem válaszol
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ellátás 
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köztisztaság 

Inkább javult vagy inkább romlott az elmúlt három évben? 
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Inkább javult vagy inkább romlott az elmúlt három évben? 

A Medián által végzett kutatás sze-
rint a válaszolók közel kétharmada (59 
százalék) szerint jó irányba haladnak 
a dolgok Ferencvárosban. Az optimiz-
mus nem általános: az országos ügyek 
esetében alig az egynegyedük, de a fő-
várossal kapcsolatban is csak 39 száza-
lékuk nyilatkozott hasonlóan. Ugyanez 
az érintett vezetőkkel kapcsolatos véle-
ményekben is tükröződik: míg Baranyi 
Krisztinának a ferencvárosiak 56 száza-
léka adna legalább négyes osztályzatot, 
Orbán Viktornak egyest vagy kettest 
osztanának ki hasonló arányban. 

Az általános benyomás mellett rá-
kérdeztek konkrét lépésekre is, a vála-
szokból pedig kiderül: a 2019-es válasz-
tások óta a 9. kerületiek szerint legin-
kább a parkok, játszóterek állapota ja-
vult (53 százalékuk szerint), megelőzve 
a kulturális programokat (40 százalék). 
Ezekre a témákra vonatkozóan a javu-
lást érzékelők aránya meghaladja azo-
két, akik romlást vagy stagnálást látnak.  
A köztisztaság is többek szerint ja-
vult, mint romlott (29, ill. 25 százalék) 
az elmúlt három évben, de a legtöb-
ben itt stagnálást látnak (44 százalék).  
A legkevésbé az egészségügyben tapasz-
talnak előrelépést (15 százalék), erre a te-
rületre azonban csak részben – szakren-
delő, háziorvosi rendelők – bír befolyás-
sal az önkormányzat. Az önkormányzat 
közelmúltbeli intézkedései közül pedig 
a járdák, utcák faltól falig takarítását 
(85 százalék), a Bakáts tér felújítását (84 
százalék), a köztéri kulturális programo-
kat (82 százalék), illetve az új szakren-
delő építését (76 százalék) támogatják a 
legtöbben, ráadásul az adatokból az is 
kiderül, hogy a válaszolók legalább há-
romnegyede valamennyi intézkedésről 
hallott már. Az önkormányzat mun-
kájában nagyobb hangsúlyt leginkább 
a közterületek tisztaságára, valamint a 
rossz állapotú önkormányzati házak fel-
újítására helyeznének a ferencvárosiak, 

Általában véve jó vagy rossz irányba mennek a dolgok?

Inkább javult vagy inkább romlott az elmúlt 2–3 évben?

7%

40%

39%
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önkormányzati
bérlakások felújítása

köztéri kulturális
programok

segítségnyújtás ukrajnai
menekülteknek

faltól falig utca- és járda
takarítás

új szakrendelő építése

jégpálya a Budapest
Parkban

Bakáts tér felújítása

73% 

82% 

69% 

85% 

76% 

63% 

84% 

1% 

3% 

16% 

1% 

6% 

10% 

6% 

25% 

13% 

13% 

13% 

16% 

23% 

8% 

1% 

2% 

3% 

1% 

2% 

3% 

1% 

inkább támogatja inkább ellenzi nem hallott róla nem tudja/nem válaszol

Bakáts tér felújítása 
 
 
jégpálya a Budapest 
Parkan 
 
új szakrendelő építése 
 
faltól falig utca- és 
járda takarítás 
 
segítségnyújtás 
ukrajnai 
menekülteknek 
 
köztéri kulturális 
programok 
 
önkormányzati 
bérlakások felújítása 

Inkább támogatja vagy inkább ellenzi az intézkedéseket? 

Parkban

járdatakarítás

44% 

24% 
10% 1 - 6% 

15% 

16% 

9% 
2 - 8% 

14% 

27% 

 21% 

3  
 

38% 

9% 24% 

29% 

4 
 20% 

15% 
7% 

27% 
5 - 7% 

3% 3% 5% 

21% 

Baranyi 
Krisztina 

Orbán  
Viktor 

Karácsony 
Gergely 

Képviselő- 
testület 

Hogyan értékelné iskolai osztályzatokkal? 

biztosan elmenne 
 49%  26% 11% 12% 2% 

hallott róla  
80% 

nem hallott róla 
20% 

valószínűleg 
   elmenne 

biztosan nem 
    menne el 

66% 22% 12% 

  valószínűleg 
nem menne el 

 ne épüljön meg a Fudan épüljön meg  

Halott a népszavazás 
kezdeményezéséről? 

Részvételi szándék 

Hogyan szavazna? 

nem tudja  / 
nem válaszol 

5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
 
1 

5 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
1 

5 
 
 
 
4 
 
 
 
3 
 
2 
 
1 

5 
 
4 
 
 
 
3 
 
 
 
2 
1 

Fudan népszavazás 

Hallott a népszavazás

26% 

11% 

18% 

10% 

10% 

24% 

21% 

12% 

18% 

14% 

10% 

23% 

közterületek tisztasága

több közterületfelügyelő

zöldfelületek növelése, gondozása

forgalmas közterek felújítása

kerékpáros infrastruktúra
fejlesztése

rossz állapotú önkorm. házak
felújítása

első helyen említi második helyen említi

rossz állapotú önkorm. házak 
felújítása 
 
kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztése 
 
forgalmas közterek 
felújítása 
 
 
zöldfelületek növelése, 
gondozása 
 
több közterületfelügyelő 
 
 
közterületek tisztasága 

Mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetnie az önkormányzatnak? előbbit a válaszadók 26, utóbbit a 24 szá-
zalékuk említette első helyen.

A közvélemény-kutatás rákérdezett 
né hány megosztónak mondható, leg-
alábbis rendszeresen élénk vitát kiváltó 
ügyre is. Az egykori Nagybani piac kör-
nyékére a Diákváros helyett tervezett 
Fudan Egyetemről a polgármester és 
több képviselő kezdeményezett helyi 
népszavazást, amiről a válaszolók 80 
százaléka hallott; a felük el is menne 
referendumra, és a megkérdezettek 66 
százaléka nemet mondana a szavazáson 
a Kínai Kommunista Párt egyetemére. 

A mindennapok kérdései közül a 
parkolással kapcsolatban arra kérdeztek 
rá, mennyibe kerüljön az éves engedély 
az első autóra. A ferencvárosiak három-
negyede emelne a jelenleg 2000 forin-
tos összegen: a legtöbben a legfeljebb 
háromszoros emeléssel (6000 forint, 
48 százalék) értettek egyet. A vá laszadók 
mindössze 2 százaléka tenné ingyenessé 
a közterület használatát az autók számá-
ra, és csak egytizedük hagyná a mostani 
szinten, míg 5 százalékuk drasztikusan, 
évi 24 ezer forint fölé növelné a díjat.

Csepregi Botond

Mire kellene nagyobb hangsúlyt helyeznie az önkormányzatnak?

Inkább támogatja, vagy inkább ellenzi az intézkedéseket?

Fudan-népszavazás

több közterület-felügyelő

kerékpáros-infrastruktúra

HIRDETÉS

Jelentkezési határidő:

2023. január 10.
E-mail: karrier@budapest.police.hu
Telefon: 06-1-443-5342

LEGYÉL TE IS 

RENDŐR!
Jelentkezz már ma járőr beosztásba 
a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz!
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Amikor bontásra ítélnek egy bérházat, 
azok a lakók, akiknek határozatlan idejű 
bérleti szerződésük van az önkormány-
zattal, két lehetőség közül választhatnak 
a 9. kerületben: vagy pénzbeli térítést 
kapnak, amely jelenleg 450 ezer forint 
négyzetméterenként, vagy egy másik, ha-
sonló méretű, de jobb állapotú szociális 
bérlakást ajánlanak fel nekik. Vannak, akik 
inkább a pénzt választják, mert a megka-
pott milliókból vidéken akár takaros kis 
házat is vásárolhatnak – vagy gyorsan 

elköltik az összeget. Utóbbi esetben hiá-
ba kérnének, szociális bérlakást már nem 
kaphatnak a Ferencvárosban: csak az első 
alkalommal választhatták volna azt, hogy 
egy jobb állapotú lakás bérleti jogát kap-
ják meg.

Az elmúlt három évben összesen 148 
bérlő közül 66 család talált magának új 
önkormányzati bérlakást a kerületen be-
lül, és 82-en döntöttek úgy, hogy inkább 
vásárolja vissza 450 ezer forintos négy-
zetméterárért a lakást az önkormányzat. 

A kerület ebben a három évben összesen 
1 milliárd 400 millió forintot fizetett ki 
azoknak, akik a pénzt választották a lakás-
bérleti jogukért cserébe. 

A kerületben kétezer-nyolcszáz bér-
lakás van; közülük nyolcszáznál több 
társasházi, és a kerületi rehabilitációnak 
köszönhetően jó állapotú. Ám – főképp 
tisztán önkormányzati tulajdonú épüle-
tekben – ugyancsak körülbelül nyolcszáz 
komfort nélküli vagy félkomfortos lakás 
vár megújulásra. Akadnak épületek, ame-

KERÜLETI VÁROSREHABILITÁCIÓ

HAGYOMÁNYOS MEGÚJULÁS

Ferencvárosban tovább folytatódik a harminchat évvel ezelőtt megindított 
városrehabilitáció: régi bérházak rendbehozatala, geotermikus energiaforrások  

hasznosítása, leromlott, közös körfolyosón lévő vécék felújítása, siralmas állapotú  
gangok újjáépítése szerepel a felújítási programban. A kerület kétezer-nyolcszáz 

bérlakásából ma is nyolcszáz komfort nélküli vagy félkomfortos. Körkép  
az építkezésekről, kérdéssel a végén: milyen jövője lesz a bérlakásprogramnak?  

Soroksári út 84.
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lyekben még ma is a gangon vannak a kö-
zös vécék. A Telepy utca 2/c-ben például 
jövő januárig újítják fel teljesen a közös 
használatú körfolyosói vécéket. Hason-
ló munka már több bérházban lezajlott. 
„Sajnos a teljes házfelújításra nem jut 
pénz sok helyen, de azért megpróbáljuk 
az ott élők körülményeit így is javítani” – 
mondta el Baranyi Krisztina polgármes-
ter egy Facebook-videóban.   

Ennél nagyobb felújítás zajlik a Haller 
utca 50.-ben, ahol a teljesen tönkrement 
és régóta aládúcolt körfolyosót építik 
újjá. A házat korábban csak ferencvárosi 
horrorházként emlegették, mert az egyik 
lakásban meghalt lakót a felállványozott 
körfolyosón nem tudták elvinni a halott-
szállítók. A gang újjáépítése  január végé-
re, 127 millió forintból készül el. 

Az önkormányzat minden évben 
száz-kétszázmillió forintot szán leromlott 
és megüresedett bérlakások felújítására. 
Ilyen munkák zajlanak például a Vágóhíd 
utca 21/b egyik lakásában és egy Ecseri úti 
kertes házban is. Ezekben a lakásokban 
kicserélik a falakban az elektromos háló-
zatot, a vízvezetéket, új fürdőszobát épí-
tenek, konyhát alakítanak ki, és ha kell, 
nyílászárókat cserélnek, szigetelnek. A 
felújított lakásokba minden esetben más 
házakból kiköltöztetett bérlők költöznek. 

Az önkormányzat jelenlegi legna-
gyobb beruházása a Gát utca 24–26. 
megújítása: az építkezés költségvetése 
nettó 1 milliárd 236 millió forint. Koráb-
ban negyvennyolc lakás volt a bérházban, 
jövő év végén viszont harminc jó beosz-
tású, összkomfortos, világos lakásba köl-
tözhetnek majd be az akkor kiürítendő 
más ferencvárosi házak bérlői.  A 39 és 
72 négyzetméter közötti méretű ottho-
noknak alacsony rezsijük lesz, mivel geo-
termikus hőszivattyú adja majd bennük 
a fűtést és a hűtést. Pataki Márton, a Fe-
rencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő 
(Fev IX.) Zrt. vezetője elmondta, hogy az 
önkormányzat minden új beruházásánál 
cél a környezetbarát fűtés, és a klímavál-
tozás miatt a hűtés is, de a rezsiválság 
miatt ennek most még nagyobb a jelen-
tősége. Ahol a földszondák telepítése nem 
lehetséges, ott levegő-víz hőszivattyúval 
tervezik a fűtést. A felújításoknál fontos 
szempont, hogy a sötét, szűk körfolyosós 
udvarok helyett parkosított kerteket ala-
kítsanak ki, a lakások pedig napfényesek 
legyenek. A Gát utcai beruházás egyik 
fontos része, hogy a ház két szárnyát el-
bontják, így sokkal nagyobb lesz a közös 
zöld udvar a háztömbben. „Bár a rezsivál-
ság részben felborította az önkormányzat 
költségvetési terveit, az aláírt kivitelezési 

szerződés miatt biztosan el fog készülni a 
bérház felújítása” – jelentette ki a Fev IX. 
vezetője. 

Kérdés azonban, mikor lesz újra lehe-
tőség arra, hogy egy teljes önkormányza-
ti épület felújítását elindítsák. Az biztos, 
hogy a következő ház a Balázs Béla u. 
27/b lesz: már készülnek a tervek a fel-
újításához. Létezik egy elfogadott lista is, 
amelyen a sorra kerülő épületeket cso-
portosították. Így megismerhető, hogy a 
források rendelkezésre állása esetén mely 

épületekkel fog folytatódni a városreha-
bilitáció – emelte ki Pataki. 

Az építés magas költségei miatt a 
bontásra szánt ingatlanokat az önkor-
mányzat magánberuházóknak fogja el-
adni, de a közösségi szempontoknak 
ezek esetében is érvényesülniük kell.  
A Márton utca 8/a alatti lakóház például 
elbontható, a Gát utca egységes látképe 
miatt ugyanakkor a beruházónak vállalnia 
kell, hogy az eredeti homlokzatot vissza-
építi.

NEM A VÍZCSAPOT JAVÍTOTTÁK

1986-ban kezdődött az Üllői út és Mester utca közötti városrész rehabilitációja. Az 
1990-ben megválasztott polgármester, Gegesy Ferenc úgy vélte, a több ezer bérla-
kásban nem apró újítgatásokra van szükség, azaz nem a csöpögő vízcsapok javítására 
és a huzatos ablakok cseréjére, hanem nagyívű változásokra, komplett városrehabi-
litációra. Rengeteg házat lebontottak, és nagyon sokat felújítottak. „A szakemberek 
ötven-száz évre becsülték a városrész teljes rehabilitációját akkor; ma remélni lehet, 
hogy ez az alsó határon teljesül” – mondta erről Gegesy.

Az egykori polgármester húsz éven át volt a 9. kerület vezetője. Amikor megvá-
lasztották, 29 ezer bérlakása volt Ferencvárosnak, és ebből 12 ezerben nem volt sem 
fürdőszoba, sem vécé. A lakások nagy részét 1988-ban, a Fővárosi Tanács rendelete 
nyomán jóval áron alul, az érték 9 százalékáért vehették meg a bennük lakók. 

„Ezt a folyamatot nagyon nehéz lett volna leállítani akkor – mesélte a volt pol-
gármester –, pedig megvolt az a veszélye, hogy a lerobbant bérlakásokat a későb-
biekben az új tulajdonosok képtelenek lesznek felújítani. A ferencvárosi testület 
is egy éven át ötletelt, hogyan tudná megakadályozni, hogy a rossz állapotban lévő 
házak lakói ész nélkül vásárolják fel a lakásukat, hiszen így a kerület továbbra is le-
pusztult maradt volna.” 

Az értékesítési feltételeken nem változtattak, hanem kijelölték azokat a végte-
lenül rossz állapotban lévő területeket, épületeket, amelyeket aztán nem lehetett 
megvásárolni. Ez történt azokkal az Illatos úti épületekkel is, amelyeknek több száz 
lakása iránt nem érdeklődtek, tizennégyet viszont meg akartak venni. „Egyértelmű 
volt, hogy a későbbi felújításban az a néhány tulajdonos nem tudna részt venni, és 
kérdéses lett volna, hogy megszavazzák-e a felújítást, hiszen százmilliókról lett volna 
szó” – idézte fel Gegesy.  

Az önkormányzat végül úgy szabályozta a kérdést, hogy elsősorban azon épü-
letek lakásait lehetett megvásárolni, amelyekben a komfort nélküli lakások aránya 
kicsi, húsz százalék alatti volt.
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és Városfejlesztő Zrt. vezetője
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Az önkormányzat és a kormány kö-
zött az atlétikai stadionról kötött megál-
lapodás részeként az állam finanszírozza 
a Földváry-tömb rehabilitációját. Az első 
ütemhez, a Soroksári út 84. és a Koppány 
u. 3. szám alatti épületek lakóinak elhelye-
zéséhez és az épületek bontásához szük-
séges 1 milliárd 239 millió forintot már át 
is utalták az önkormányzat számlájára. 
Jelenleg a lakók kiköltöztetése és az épü-
letek bontási terveinek készítése zajlik. 
A konstrukció részeként az üres telkeket, 
amelyeknek az értéke az ingatlanérték-
becslés alapján a támogatás egyharma-
da, az önkormányzat jövő év július 31-ig 
átadja a magyar államnak. Állami beruhá-
zási elképzelés ugyanakkor egyelőre nincs 
a telkekre.

 Az említett két házon kívül a Balázs 
Béla u. 27/b és a Sobieski János u. 3. és 
5. épületek kiürítése van folyamatban. 
Utóbbiak jövőjével kapcsolatban még 
nincs döntés, a Balázs Béla utcai épületet 
viszont a Gát u. 24–26.-hoz hasonlóan az 
önkormányzat fel fogja újítani. 

Az elmúlt három évben öt leromlott 
lakóházat ürített ki teljesen az önkor-
mányzat, öt másik házban pedig folya-
matban van a kiürítés.  „A ferencvárosi 
önkormányzat egyik elsődleges felada ta, 
hogy ezeket a lakhatatlan és élhetetlen 
otthonokat felújítsa, vagy az ott élőknek 

jobb életkörülményeket biztosítson” – 
foglalta össze a 9 kérdésére Gegesy Fe-
renc egykori polgármester, aki jelenleg 
Baranyi Krisztina tanácsadója. Ezekben 
a komfort nélküli, rossz elosztású, zsúfolt 
lakásokban a gyerekeknek nincs helyük 
tanulni, a penészes, beázott falak miatt 
sokkal jellemzőbbek a megbetegedések, 
a rossz körülmények között élő családok 
életkilátásai sokkal kedvezőtlenebbek, kö-
zülük egyre többen a perifériára szorul-
nak. Az önkormányzatnak tisztában kell 
lennie azzal, hogy az ilyen házakban élő 
emberek helyzete összefügg azzal, milyen 
ütemben történnek meg a felújítások – 
hangsúlyozta Gegesy.

Ferencváros bérlakásai a rendszervál-
tás óta folyamatosan újulnak meg, mert 
az egymást követő képviselő-testületek 
mindig is kiemelt feladatnak tartották a 
városrehabilitációt. 1986 és 2021 között az 
akkor erre a munkára fordított költsége-
ket a mai árfolyamon számolva 90 milli-
árd forintot költött a kerület a városrész 
megújítására. 2015-ig jelentős szerepet 
játszott a finanszírozásban a fővárosi és 
kormányzati támogatás is, de az önkor-
mányzat 64 milliárd forintot saját, más 
célra is felhasználható forrásaiból fordí-
tott a városrehabilitációra. 

Mindezt árnyalja Árva Péter, a kerü-
leti városfejlesztési bizottság elnökének 

véleménye: szerinte a kormányzati tá-
mogatások csökkenésével – például az 
iparűzési adó elvonásával – évről évre ke-
vesebb forrás jut a bérlakásokra. Fenntar-
tói szempontból az is probléma, mondta 
a bizottsági elnök a 9-nek, hogy főként a 
nehezen rehabilitálható épületek marad-
tak hátra, amelyek mellett nem alakítha-
tók ki közös zöldterületek: ilyen például 
az Üllői út 75–77. két lakóháza, amelyek 
egy templomot fognak közre. Vannak 
olyan felújítandó épületek is, amelyek 
mellett a szomszédos telkek, házak ma-
gánkézben vannak, emiatt nem tudnak 
közös nagy zöldterületeket létrehozni. 
Az önkormányzat Árva szerint ezeknek az 
épületeknek a felújítására egyelőre nem is 
gondolhat. Fontos lenne arról is beszélni, 
mondta, hogy mi lesz a jövőben az ön-
kormányzat bérlakáspolitikája. A jelenlegi 
önkormányzati lakásrendelet 2020-as vi-
tájában ugyanis kiderült, hogy a Momen-
tum és a Párbeszéd nem engedné tovább 
csökkenteni a bérlakások számát, míg a 
DK és az MSZP, valamint a polgármester 
is inkább a rendkívül költséges szociális-
bérlakás-állomány csökkentését szorgal-
mazná hosszú távon, úgy, hogy eladja a 
lakásokat a bérlőknek. Erről azonban je-
lenleg nincs érdemi vita, pedig, véli Árva, 
fontos lenne konszenzusra jutni és felvá-
zolni a távlati terveket. 

Bilkei-Gorzó Borbála
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ZARIFA GHAFARI: POLGÁRMESTERNŐ AFGANISZTÁNBÓL

„A HANGOT AKARTÁK 
ELHALLGATTATNI, AMIT 

KÉPVISELEK”

Nőként, 24 évesen lett Maidan Sahr polgármestere, egyikeként az első női 
vezetőknek hazájában, Afganisztánban. Az élettörténete egyszerre megrázó, 

tragikus és inspiráló: politikai szerepvállalása miatt hatszor próbálták megölni 
– ennek ellenére és éppen ezért folytatja küzdelmét az afgán nők jogaiért. 

Zarifa Ghafari nemrég a ferencvárosi polgármesterrel is találkozott. 

A hazáját elhagyni kényszerült aktivista 
útjai során mindenhol igyekszik felke-
resni a női vezetőket. „Megrendítő él-
mény volt találkozni vele. Olyan politi-
kai feladatra vállalkozott, amelyre rajta 
kívül senki a világon – mondta  Baranyi 
Krisztina. – A mi problémáink eltörpül-
nek az övéi mellett.”

Amikor Zarifa Ghafari tisztséget vál-
lalt, a tálibok minden eszközzel akadá-
lyozták. Felfoghatatlan volt a számukra, 
hogy egy fiatal nő töltsön be ilyen po-
zíciót. Miközben a hivatala felé tartott, 
benzint locsoltak rá és felgyújtották, ke-
ze-lába megégett. „Szörnyű élmény volt 
látni, hogy lángol a testem… de tudtam, 
hogy életben kell maradnom, folytatni 
a munkámat. A merénylet nem ellenem 
szólt, hanem a hangot akarták kioltani, 
amit képviselek.”

2021-ben, a tálib hatalomátvételkor 
az utolsó repülőjáratok egyikén mene-

kült el az országból, de esze ágában sincs 
feladni az ügyet, amiért évek óta küzd: 
jobbá tenni a nők életét a vallási fana-
tizmussal és konzervativizmussal sújtott 
országban. 

„Elhagyni Afganisztánt: ez volt a 
legnehezebb nap életemben, rosszabb, 
mint apám elvesztése” – mondta. Apját 
a házuk előtt lőtték le. „De a veszteségek 
csak arra ösztönöznek, hogy folytas-
sam.”

A Netflixen látható a róla készült 
dokumentumfilm, az In Her Hands (Za-
rifa küldetése). Könyve, a Zarifa – Egy nő 
harca a férfiak világában is olvasható már 
magyarul. Bár ma Németországban biz-
tonságban van, az átélt traumák miatt a 
nyugodt alvás és étkezés még nem része 
az életének. A német állam befogadta őt, 
az emberektől is több barátságot ka-
pott, mint ellenérzést. „Normális dolog, 
ha olykor megnéznek: vallásos muzul-

mánként fejkendőt hordok, más a kul-
túrám, a szokásaim.” 

Európába érkezve egymaga volt, 
nem ismert senkit. Ma számos ország-
ban vannak barátai és segítői a női és 
emberi jogok ügyében. Egy segélyszer-
vezetet működtetnek, amely többek kö-
zött nőknek nyújt képzést Kabulban.  

Hillary Clinton, Angela Merkel és 
Michelle Obama mellett a legfontosabb 
példaképe az anyai nagymamája. A 27 
évesen megözvegyült, iskolázatlan asz-
szony egyedül nevelte fel és taníttatta ki 
hat gyerekét – és csodaszép. „Ő a leg-
jobb tanácsadóm, hatalmas bölcsesség-
gel és tudással arról, milyen a nők élete 
Afganisztánban.”   

Hazájára gondolva Zarifa sokszor 
sírva fakad. Afganisztán a humanitá-
rius katasztrófa szélén áll, burjánzik a 
gyerek- és szervkereskedelem, hogy 
az embereknek legyen mit enniük. 
Nincs pénz, nincs egészségügyi ellátás. 
Az ország visszazuhant oda, ahonnan 
húsz éve kezdett kikecmeregni: Zarifa 
kiskorában még az előző tálib rezsim 
uralkodott, ő is csak titokban járhatott 
iskolába. Hétéves volt, amikor megkez-
dődtek az amerikai légicsapások, majd 
a demokratizálási törekvések nyomán 
a lányok előtt új lehetőségek nyíltak 
meg. Tavaly óta ismét korlátozzák a nők 
oktatását, és néhány munkakört leszá-
mítva az otthonukon kívüli munkavég-
zés is tilos számukra. 

Zarifa Ghafari szerint ennek csak be-
lülről lehet véget vetni. „Nem várhatunk 
a nemzetközi segítségre vagy az USA be-
avatkozására. Egyszer már nem jött be. 
Az kell, hogy az afgán nők tárgyalhassa-
nak a tálibokkal. Miért fél ettől minden-
ki? Minden mást megpróbáltunk már, és 
látjuk, milyen eredménnyel.”

Melinda Rose
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„Akkor lesz vége, ha az egyik fél győz”, 
mondta az afrikai diplomata. Márci-
us volt, az oroszok már elindították az 
inváziót, egy nagy terepjáróval Ukrajna 
közepén bolyongtunk, és csak hozzáve-
tőlegesen tudtuk, merre járunk.

Érdekelt, szerinte hogyan érhet vé-
get a háború. Karrierje nagy részében 
konfliktusokkal foglalkozott, bonyolult 
helyzetekben közvetített, béke és há-
ború kérdésében őt volt érdemes kér-
dezni.

Mi állíthatná meg az orosz inváziót? 
Milyen kimenetel lenne elfogadható az 
ukránoknak? Hol lehet az a pont, ami-
kor a hadviselők kompromisszumot ke-
resnek?

Ilyesmire nem kell számítani, mond-
ta. A háború kapitulációval ér majd véget. 
Bár nem mondta ki, de mintha az oro-
szokat gondolta volna esélyesebbnek. 
Evvel nem is volt egyedül.

*
Úgy tűnik, a Nyugat (a NATO, az USA, 
Ukrajna szövetségesei) két hibát köve-
tett el. Túlbecsülték Oroszországot, és 
alábecsülték Ukrajnát. Február előtt az 
orosz hadsereget erősnek, technikailag 
ugyan kissé elmaradottnak, de felké-
szültnek, kompetensnek és szükség ese-
tén kellőképpen brutálisnak is lehetett 
gondolni. Ezekből a brutalitás bejött, 
abban túlteljesítettek, de más területe-
ken elég sok deficit mutatkozik.

Az orosz problémák egy része a 
rossz tervezésre, az elhibázott feltevés-
re vezethető vissza. Moszkva azt hitte, a 
háború gyorsan, korlátozott erőforrások 
alkalmazásával is megnyerhető. Éppúgy 
félreértette az ukrajnai helyzetet, mint 
a Nyugat.

A Nyugat is arra számíthatott, hogy 
az ukrán fegyveres erők összeroppan-
nak az orosz támadás nyomásától. Hi-
ába végezték amerikaiak és britek (is) 
az ukrán erők kiképzését, hiába volt a 
sokrétű együttműködés, hiába álltak 
helyt az ukránok a Moszkvából instruált 
és támogatott szakadárokkal szemben. 
Mintha a krími rossz emlék mindent el-
nyomott volna.

UKRAJNA FERENCVÁROSBÓL

HOSSZÚ TÉL, ÚJ KARÁCSONY 

Az Orbán-kormány Putyin-barát politikájával ellentétben Ferencváros Ukrajna lerohanása 
óta kiállt a megtámadottak mellett. Átmeneti szállással, napi háromszori étkezéssel, orvosi 
ellátással segítette a menekülteket. A kerület fogadta be a támogatásukra tervezett, majd 
a kormány által visszamondott nyári jótékonysági koncertet; a putyini háborús agresszió 

elleni tiltakozásként rendezték meg az ukrán menekültekből alakult táncegyüttes 
fellépését Ukrajna függetlenségének napján. A 9 magazin szeptemberben helyszíni 
riporttal jelentkezett a háborúban álló országból. Összefoglaló az ukrajnai helyzetről. 

Ukrán katonák egy BM–21 Grad típusú rakéta-sorozatvetővel 
lőnek orosz állásokat a frontvonalon, a Donyecki területen levő 

Bahmut közelében 2022. november 24-én
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Az oroszok 2014-ben – látva, hogy 
a Majdant nem lehet letörni – kimene-
kítették az addigi elnököt, Viktor Janu-
kovicsot, majd ráfordultak a Krím-fél-
szigetre. Egy paródiának is gyenge 
népszavazás eredményére hivatkozva 
a területet bekebelezte az Oroszországi 
Föderáció. Talán az volt a legmegdöb-
bentőbb, hogy az ukránok ellenállás 
nélkül ürítették ki támaszpontjaikat, és 
az oroszok parancsára azonnal letették a 
fegyvert.

Az oroszok azért lehettek a félszige-
ten, és azért nem akartak távozni sem, 
mert ott működött – államközi szerző-
dések alapján – a Fekete-tengeri Flottá-
juk. (A húsz + öt évre szóló megállapo-
dás idén járt volna le, de a háború és a 
korábbi annexió miatt már mindegy.)

*
Ültünk Kijevben, és vártuk az oroszokat. 
A háttérbeszélgetések alanyai szerint ha 
az oroszok elindulnak, az ukránoknak 
annyi. Ebben a forgatókönyvben tud-
tak hinni. És ebből fakadt a másik hiba. 
Mivel ukrán összeomlásra számított, a 
Nyugat nem fegyverezte fel az országot. 
Senki sem akarta megkockáztatni, hogy 
a korszerű eszközök és titkok az oro-
szoknál kössenek ki.

A szállítmányok csak azután indul-
tak el, hogy látszott, az ukránok szerve-
zettek, eltökéltek, az ellenállásuk nem 
törik meg, nem csak fegyvert akartak 
szerezni, és nem ész nélkül szaladgál-
nak az erdőben, hanem, az 50-es évek 
közepén-végén abbamaradt gerillahad-
viselést folytatva, súlyos veszteségeket 
okoznak az oroszoknak.

Ukrán szempontból ezek elveszte-
getett hetek voltak. Ha februárban lett 
volna húsz HIMARS rakétatüzérségi 
rendszerük, az oroszok talán el sem in-
dulnak. De legalábbis meggondolják.

*
Mostanra Vlagyimir Putyin lemondha-
tott Ukrajna legnagyobb részéről. Szer-
gej „Armageddon” Szurovikin tábornok, 
az ukrajnai orosz művelet parancsnoka 
október eleje óta pusztítja a civil infra-
struktúrát, elsősorban az áramellátást: 
nem az oroszok fogják felújítani és nem 
az oroszoknak hiányzik, az ukránoknak 
fáj.

Kezdetben ez is másként alakult. 
Moszkva fő célpontja a kijevi politikai 
vezetés volt: ha Volodimir Zelenszkij 
eltűnik (elmenekül vagy meghal), a he-
lyére oroszbarát elnököt raknak, és a há-
borúnak valóban néhány nap alatt vége.

Az infrastruktúrára, a trafókra, az 
olajfinomítókra, a vasútra szükség lesz, 

és az oroszok nem terveztek fölöslege-
sen költeni. A mobiltelefon- és internet-
hálózatot sem pusztították, mert nekik 
is kellett: nem volt elég kommunikációs 
eszközük.

Mostanra kiderült, hogy az ukránok 
nem adják olcsón az életüket, kiderült, 
hogy készek kezdeményezni, kiderült, 
hogy az oroszok moráljával és felké-
szültségével komoly bajok vannak, kide-
rült, hogy az ukrajnai orosz anyanyelvű-
ek nagy része sem akar Moszkva alatt-
valója lenni. Az a bizonytalan, korrupt, 
problémás Ukrajnánál is borzasztóbb.

*
Aligha volt februárban olyan ukrán, aki 
visszaszerezhetőnek gondolta a Krímet. 
Ez irreálisnak és távolinak tűnt. Az oro-
szok pedig, ugye, erősnek. Megalázó 
volt elveszíteni, de a keleti megyékben 
dúló harcok nagyobb problémát jelen-
tettek.

Ám az oroszok már nem tűnnek 
erősnek, az ukránok lőtték a Krímet, a 
kercsi hídon pedig robbantottak, Har-
kivnál áttörték a frontot. A megszál-
ló csapatok délen is egyre nehezebb 
helyzetbe kerültek, mert az ukránok a 
pontos HIMARS rendszerekkel az után-
pótlást támadták. A Herszonban állo-
másozó oroszokat elvághatták volna az 
erősítéstől, a lőszertől, az élelemtől.

Moszkva így harc nélkül feladta a 
várost, és a Dnyeper bal partjára vonult. 
De nem lesz megállás, nem a túlpart 
lesz a frontvonal, és már egy távolabbi 
helikopterbázist is kiürítettek. Mert az 
oroszoknak nincs megoldásuk a HI-
MARS-problémára: csak hátrálniuk le-
het, mert visszalőni nem tudnak. És mi-
nél távolabb húzódnának az ukránoktól, 
annál közelebb engedik őket a főnye-
reményhez, a Krím-félszigethez.

*
Hogyan lehet a háborúból béke? Ha az 
oroszok valóban lemondtak Ukrajna 
nagy részéről, akkor abban bízhatnak, 
hogy az áramkimaradás, a hideg, a sötét, 
a nélkülözés kimeríti az ukránokat, nekik 
pedig időt ad, hogy valamennyire felké-

szítsék a mozgósított tartalékot, konszo-
lidálják a frontot, feltöltsék és rotálják az 
alakulatokat. És megtartsák a Krímet és a 
Donbaszt.

Az ukránok azonban nem akarnak 
leállni, az a szándékuk, hogy fenntartják a 
nyomást. Ezt a szövetségeseik értik, hiva-
talosan mindenben támogatják Kijevet, 
ám azt is jelzik, hogy talán érdemes len-
ne a tárgyalásokra készülni. Mark Milley 
tábornok, az amerikai vezérkari főnökök 
egyesített bizottságának elnöke szerint 
Oroszország egyetlen célját sem érte el, 
ezért a nyerő Kijev az erő pozíciójából 
tárgyalhat, és a megszállók kivonulását 
is elérheti. Az amerikai tábornok mint-
egy pontosította korábbi nyilatkozatát: 
akkor azt mondta, Kijev és Moszkva is 
felismerheti, katonai eszközökkel nem 
nyerhető a háború, megegyezés kell.

Erről Kijevben hallani sem akarnak. 
Mihajlo Podoljak, az elnök tanácsadója 
szerint Ukrajna a vesztes előtt kapitulál-
na, ha most tárgyalna Moszkvával. Ze-
lenszkij pedig ismertette a békekötés 
feltételeit, a tízpontos tervét. Moszk-
vából ugyanakkor nem érkezett jelzés, 
hogy bármiről tárgyalni akarnának, bár 
a gabonaszállítási megállapodásból vé-
gül nem léptek ki.

Joe Biden amerikai elnök hivatalo-
san nem akarja tárgyalásokra kényszerí-
teni az ukránokat, de korábban kiszivár-
gott, hogy az USA arra kérte Zelenszkijt: 
nyilvános megszólalásaiban legyen nyi-
tottabb, együttműködőbb.

Ez azonban nem feltétlenül sikerül, 
sőt. Az ukrán légvédelmi rakéta lengyel-
országi becsapódásának két áldozata 
volt. Kijev még azután is az oroszokat 
hibáztatta, hogy Varsó, a NATO és az 
USA is megállapította, az Sz-300-ast az 
ukrán erők indították.

*
Az oroszok hirtelen összeomlására je-
lenleg nem sok jel utal, és Ukrajna terü-
letének húsz százalékát még megszállva 
tartják. A sorozatos légicsapások azt 
jelzik, Moszkva képes pótolni az eszkö-
zöket, és tartalékai még nincsenek a kri-
tikus szint alatt.

A felszabadított Herszonba ismét jár 
vonat, a várost Kijev kiemelten segélye-
zi. Ám a térség lakóinak felajánlották az 
evakuációt is, a külföldre menekültek-
nek pedig azt üzenték, hogy ne siesse-
nek haza. Ukrajnára keserves tél vár.

Az orosz ortodoxokról levált ukrán 
egyház idén már megengedi a híveknek, 
hogy december 25-én ünnepeljék a ka-
rácsonyt. Az eddigi dátumot, január 7-ét 
meghagyják az oroszoknak.

látszott, az 
ukránok szerve-

zettek, eltökéltek, 
az ellenállásuk 
nem törik meg, 

nem csak fegyvert 
akartak szerezni

Makai József
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Miközben soha nem látott méretű kínai 
hadgyakorlat zajlott hetek óta Tajvan 
partjainál, augusztus 27-én Csengtuban, 
Szecsuan tartományban folyt az éven-
te megtartott globális konferencia Kína 
„békés újraegyesítéséről”: a címe Az egy 
Kína elvének betartása, a nemzet újraegye-
sítése és a grandiózus nemzeti megújulás 
volt. Az eseményen a világ több mint 
százhúsz országából és régiójából több 
mint háromszázhatvan kínai szervezet 
és háromezer fő vett részt a helyszínen 
és online, utóbbiak  közt a Ferencváros-
ban bejegyzett egyesület is. 

Zhang Guo Zhi a Kínai Állami Kó-
rus karnagya volt, majd Európába jött 
ösztöndíjjal. Budapesten 2007-ben töb-
bedmagával megalapította a Kína Békés 
Egyesítését Előmozdító Magyarországi 
Egyesületet (majd később a Magyar-
országi Csillagfény Kórus néven nem 
közismert kínai női énekkart is). Zenei 
munkásságának hazai elismeréseként a 
Magyar Művészeti Akadémia és az egy-
kori Emmi által bőkezűen megtámoga-
tott Falvak Kultúrájáért Alapítvány kép-
viselője az Egyetemes Kultúra Lovagjá-
vá is ütötte karddal, vállon. Az egyesület 
állandó tanácsadó tagja, Li Zhen (Li 
Csen Árpád) hungarológus tavaly szin-
tén részesült e kitüntetésben Petőfi-ku-
tatása és -fordításai elismeréseként.

A cégbírósági bejegyzés alapján az 
egyesület „nemzetközi tevékenységre” 
van bejelentve, leírásában a „Kína bé-
kés újraegyesítését” előmozdító tu-
dományos, kulturális, ismeretterjesztő 
rendezvények, konferenciák, előadások, 
kiállítások szervezése, publikációk meg-
jelentetése szerepel. Ugyanakkor a hí-
rekből Kína és Tajvan kifejezetten nem 
békés egyesítésének közeli eshetőségé-
ről értesülünk; így kerestük az egyesü-
letet, de nem találtuk meg őket bejegy-
zett címükön, a ferencvárosi Ernő utca 
30–34. alatt. Telefonszám és e-mailes 
elérhetőség sehol nincs feltüntetve, és 

KÍNAI SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON

FERENCVÁROSI VILÁGPOLITIKA

Számtalan más mellett egy, a 9. kerületbe bejegyzett kínai civil szervezet 
is bejelentkezett azon a globális konferencián, amelyen Kína „békés 

újraegyesítéséről” – a magát függetlennek tartó Tajvan visszacsatolásáról – cserélt 
eszmét több ezer résztvevő. A Kína Békés Egyesítését Előmozdító Magyarországi 

Egyesületről és tevékenységéről nincsenek magyar hírek, de a kínai nyelvű 
médiából kiderül: a hasonló szervezetek az egész világot behálózzák. 

MI A KÍNAI EGYESÜLT FRONT?

Már Mao alatt létezett, mára behálózza az egész világot, és Xi Jinping (Hszi Csin-
ping) elnök gyakran utal a fontosságára. Az Egyesült Front amolyan ernyőszervezet 
a Kínai Kommunista Párton belül, feladata a párt politikai-gazdasági hegemóniájá-
nak fenntartása Kínában – ahol az 1,4 milliárd fős lakosság nem követi kellő fegyel-
mezettséggel az elnök által meghirdetett „ideológiai megújulást” – és befolyásának 
növelése az országon kívül is. Nyomon követik a fennhatóságuk alá tartozó terület-
ről elszármazott kínaiak szervezeteit, egyesületeit, ahogy a fontosabb személyisége-
ket is, akiknek névleges vagy hivatalos pozíciókat is adományozhatnak, esetleg a 
szervezetüket anyagilag támogatják. Nehezen bizonyítható egy-egy kínai szervezet 
közvetlen kapcsolata az anyaországi Egyesült Fronttal, de nyelvezetükből, politikai 
üzeneteikből kikövetkeztethető, ha így van. Minden olyan kínai külföldi egyesület, 
amelynek programjában szerepel „Kína békés egyesítése”, az Egyesült Front alá so-
rolható. Magyarországon – ahogy ezt Nyíri Pál 2000-ben megjelent tanulmánya 
bemutatta – már évtizedekkel ezelőtt köztudott volt a hatóságok és a kínai közösség 
körében, hogy legalább két itt élő kínai férfi viselt magasabb, kínai tartományi szintű 
politikai tisztséget.
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Online vesznek részt a Kína Békés Egyesítését 
Előmozdító Magyarországi Egyesület tagjai 
a szecsuani konferencián
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KÁCSOR ZSOLT

Tudom, Nyugat-Európában sem mindenki észkombájn – gon-
doljunk csak arra, hogy meddig tartott, míg az EU-ban leesett 
a tantusz hazánk vezetőinek úgynevezett „szövetségesi” mivol-
tát, pontosabban „nem-mivoltát” illetően –, de az azért világo-
san látszik, hogy Nyugaton milyen hülyének néznek minket. 

„Nem kicsit, nagyon” – hogy klasszikust idézzek.
Ezt csak azért említem, mert a közelmúltban egy francia 

újságíróval beszélgettem dicső hazánk fény- és árnyoldalairól, s 
ez a francia újságíró a Fudan Egyetemet illetően egy szavamat 
sem akarta elhinni.

– Kínai egyetem?! Budapesten?! Egy olyan kollégium helyett, 
amit magyar diákoknak szántak?! – így kérdezett vissza hitet-
lenkedve.

Majd amikor megismételtem neki, hogy igen, igen, igen: 
magyar diákok helyett kínai diákoknak épülne egyetem Bu-
dapesten, akkor a beszélgetőtársam azt javasolta, hogy vált-
sunk át franciáról angolra,  baj lehet a franciámmal, mert nem 
érti, hogy mit mondok.

Igaza volt, a francia nyelvtudásom tényleg sokat kopott, mi-
vel nem gyakorlom eleget – ettől függetlenül azután sem akart 
hinni nekem, hogy angolul magyaráztam el neki, mi is a nagy 
büdös helyzet.

– It isz empossziblö – mondta rettenetes francia akcentus-
sal angolul, s a fejét csóválta. 

– Ha Franciaországban hétfőn délelőtt kiderülne, hogy 
Macron rábólintott a Fudan Egyetem párizsi campusának fel-
építésére, akkor Macron hétfő estére már nem volna köztársa-
sági elnök – mondta a francia újságíró, s olyan diadalmasan 
nézett rám, mintha ezzel az érvvel ő maga söpörte volna le 
a Ferencvárosba szánt kínai egyetem alaprajzát a tervezőasz-
talról.

– Hidd már el, hogy igazat beszélek, üsd be a Google-ba, 
hogy Fudan University, Budapest, Hungary, olvasd el, amit 
találsz, és utána gyere elő nekem Macron elnökkel – válaszol-
tam neki, mire elővette az okostelefonját, pötyögött, majd ol-
vasásba merült.

Közben azzal szórakoztam, hogy az arcát néztem. Az arcá-
nak a  színeváltozásában gyönyörködtem. Abban, ahogyan a 
tekintete elfelhősödik. Majd elkomorul. Ahogyan a szemöl-
dökét felvonja. Majd elsápad. S vörösödik. 

Felemelte a fejét, rám nézett, s azt mondta:
–  It isz empossziblö. Isz evribadi krészi in Angöri?
Az „Angöri” amúgy a Hungaryt jelenti, csak szegény fran-

cia ember nem tudja kiejteni a h hangot, a „krészi” pedig azt 
akarná jelenteni, hogy crazy. Magyarul hülye. De erre taga-
dólag ráztam a fejemet. Oh, non, non, mon ami. Nem, nem 
mindenki hülye – csak pont azok, akiknek pont nem szabadna.

MEGINT A FUDAN, 
AVAGY „IT ISZ 
EMPOSSZIBLÖ”

„ISZ EVRIBADI KRÉSZI IN ANGÖRI?  

AZ „ANGÖRI” A HUNGARYT JELENTI, 

CSAK SZEGÉNY FRANCIA EMBER 

NEM TUDJA KIEJTENI A H HANGOT, A 

„KRÉSZI” PEDIG AZT AKARNÁ JELENTENI, 

HOGY CRAZY. MAGYARUL HÜLYE.”

VÉLEMÉNY

nincs nyilvános nyoma annak sem, 
hogy a tevékenységükről, bevételeikről 
és kiadásaikról beszámolót adtak volna 
le – pedig ennek elmulasztásáért a ma-
gyar civil szervezeteket rövid időn belül 
vonják kérdőre a hatóságok.

A Szecsuanból sugárzott online ese-
ményre egy elsötétített, alighanem bu-
dapesti teremben kínai egyesületek és 
„kamarák” legfelsőbb vezetői gyűltek 
össze, hogy dinnyét és szőlőt majszolva 
nézzék a kivetítőn, amint a világ kínai 
diaszpóráinak képviselői Tajvan beke-
belezéséről értekeznek. A teremben 
jelen voltak olyanok is, akik a ferenc-
városi polgármestert januárban levél-
ben kérték, hogy változtassa vissza a 
Fudan Egyetem helyszínéül kiszemelt 
terület körüli új utcaneveket, amelyek 

Kína hivatalos politikai gondolkozásá-
val „nem egyeztethetők össze”. Ott volt 
közülük Ye Jianxin, Magyarország Kínai 
Kereskedelmi Kamarájának elnöke; Xu 
Zhongnan, a Magyarország Lishui Ke-
reskedelmi Kamara Elnöke; Xu Feifan, a 
Magyar Ruian Honfitársai Egyesület el-
nöke; Cai Bin, a Magyarországi Guizhou 
Kereskedelmi Kamara elnöke, valamint 
a levél aláírói között nem szereplő Ji 
Ping, a Wenzhou Kínaiak Magyarorszá-
gi Kereskedelmi Szakmai Egyesületének 
vezetője és Liu Wenjian, aki a Magyar 
Fujian Kereskedelmi Kamara elnöke és 
a Magyarországi Kínai Társadalmi Szer-
vezetek vezetője. (A neveket a levélben 
használt átírásmód szerint soroltuk fel, ezért 
e cikkben a személynevekre máshol is ezt az 
átírást alkalmaztuk – a szerk.) 

Wu Liujin, az egyesület akkori el-
nökének vezetésével a résztvevők elfo-
gadták a konferencián kiadott Csengtui 
Nyilatkozatot, amely hangsúlyozza, hogy 
az „egy Kína elvét” nem lehet kétségbe 
vonni, a Kína és Tajvan közötti kapcso-
latok békés fejlődése megállíthatatlan, 
Kínát újra kell egyesíteni, és újra is lesz 
egyesítve, a „tajvani függetlenség” ellen-
áramlatát meg kell semmisíteni, és az új-
raegyesítés előmozdításának igaz ügyét 
meg kell nyerni. Leszögezi a dokumen-
tum azt is, hogy amíg a kínai emberek 
„otthon is és külföldön is” összefognak és 
együtt dolgoznak, „Kína újraegyesítése 
és a kínai nemzet grandiózus megújulá-
sa” karnyújtásnyira van.

Több mint száz kínai civil szervezet 
van ma Magyarországon, ám gyakorla-
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tilag semmit nem tudunk a tevékenysé-
gükről, ahogy a finanszírozásukról sem. 
Kizárólag a sporttal és az egészségüggyel 

kapcsolatos szervezeteket ismerjük: ezek 
azok, amelyekben a két kultúra képvise-
lői ténylegesen érintkeznek. 

Pedig a kínai politikai szervezetek 
erős aktivitást mutatnak Magyarorszá-
gon; csakhogy a tevékenységük nem 
magyar nyelven folyik.

November 6-án a Kína Békés Egye-
sítését Előmozdító Magyarországi 
Egyesület tisztújítást tartott, és meg-
választotta új, hetedik tanácsának ve-
zetőségi tagjait. Az új elnök nem más, 
mint Yu Meiming – ugyancsak a fent 
említett, az utcanevek ellen tiltakozó 
aláírók egyike –, aki többek közt a Ten-
gerentúli Kínai Egyesületek Magyar-
országi Szövetségének is a vezetője. 
Beszédében kiemelte, hogy egyesületi 
munkájában továbbra is „épít a múltra”, 
és „folytatja az eddigi irányt”: azon fog 
dolgozni, hogy a szervezet hatékony 
kapcsolatot alakítson ki a magyar-
országi kínai csoportokkal, erősítse a 
Kína és Magyarország közötti barátsá-
got, fenntartsa a magyarországi kínai 
társadalom harmóniáját és fejlődését, 
valamint újabb erőfeszítésekkel járul-
jon hozzá az anyaország mielőbbi újra-
egyesítéséhez. 

A Kína „békés újraegyesítésén” dol-
gozó szervezetek hálója átszövi az 
egész világot – ez külföldön nem új-
donság. És természetesen mindenhol 
ugyanazok a szabályok vonatkoznak 
rájuk, mint az összes többi bejegyzett 
civil szervezetre. Itthon az állami és 
szakmai hatóságok – valamint az állam 
biztonságáért felelős szervek – előbb 
vizsgálják a teljesen nyílt és bármikor 
elérhető magyar civil szervezetek mű-
ködését és az ellenzéki politikusokat, 
mint az átláthatatlan és elérhetetlen, 
civilnek vagy szakmainak mondott kí-
nai szervezeteket. 

KGZ

RENDŐRŐRSHÁLÓZAT

Négy kontinensen legalább harminc országban működik az a kínai rendőrségi háló-
zat, amelynek létezésére nemrégiben a Safeguard Defenders nevű jogvédő szervezet 
hívta fel a figyelmet. A kínai hatóságok számos olyan rendőrségi állomást hoztak létre 
világszerte – elsősorban Európában –, amelyek adminisztratív szolgáltatásokat nyúj-
tanak: például a jogosítványukat hosszabbíthatják meg ott a helyi kínai diaszpóra 
tagjai. A jogvédők szerint ez ugyanakkor csak amolyan fedőtevékenység, amely mel-
lett az állomások titkos és illegális rendőri munkát is folytatnak, a diaszpóra tagjainak 
szemmel tartására és zaklatására is használva az irodákat. A tanulmány két budapes-
ti – egy józsefvárosi és egy kőbányai – állomásról is említést tesz. Az augusztus 27-i 
konferencián magát ugyancsak képviseltető Magyarországi Qingtian Honfitársai 
nevű szervezet Golgota utcai épületében van az egyik. 

Yu Meiming, a ferencvárosi székhelyű Kína Békés Egyesítését Előmozdító Magyarországi 
Egyesület elnöke a Kínai Népköztársaság megalapításának 73. évfordulója alkalmából a Nép Nagy 
Csarnokában tartott ünnepi rendezvényen
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Beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézség (BTMN) esetén a tanuló különle-
ges bánásmódot igényel. Őket bármelyik 
középiskola fogadja, de a szülőnek be kell 
nyújtania a szakértői véleményt ahhoz, 
hogy a felvételin például több időt vagy 
más segítséget kapjanak. A másik csoport a 
sajátos nevelésű igényű (SNI) tanulóké, ők 
csak olyan középiskolába tudnak menni, 
ahol megvannak a fejlesztéshez szükséges 
tárgyi és személyi feltételek, és ez az ala-
pító okiratukban is szerepel – mondta el 

a 9-nek Imrik Eszter, a Fővárosi Pedagó-
giai Szakszolgálat pályaválasztási tanács-
adója.

A KIFIR-ben (oktatas.hu) ilyen szem -
pont szerint is kereshetők a középiskolák.

A ferencvárosi Szily Kálmán Techni-
kum például fogad SNI-seket is. Gyógy- 
és fejlesztőpedagógus is dolgozik az intéz-
ményben, de sajnos a tanulók egy része 
nem akar részt venni a foglalkozásokon, és 
sok szülő sem tartja ezt fontosnak – emel-
te ki Liszkai Ágnes igazgatóhelyettes. Pe-

dig életre szóló hatása van, hogy a diákok 
ebben a különösen érzékeny életkorban a 
képességeikhez illeszkedő, megfelelő ki-
hívásokkal találkozzanak, hiszen az iskolai 
kudarc élmények, az állandó stressz fel-
nőttkori önértékelési zavarhoz is vezethet.  
A jól megválasztott iskola viszont pozitív 
megerősítést adhat. 

Az iskolaválasztásban ingyenesen se-
gít a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat. 
(1088 Budapest, Vas u. 8., palyavalasztas.
fpsz.hu). 

SEGÍTSÉG A FELVÉTELIKNÉL 
Január 21-én lesznek a középiskolai központi írásbeli felvételik, amelyekhez 

a tanulási nehézségekkel küzdők segítséget kaphatnak.

B-G. B.
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TÜNTETÉSEK AZ OKTATÁS 
SZABADSÁGÁÉRT

Legalább ezer intézményben voltak sztrájkok és demonstrációk 
az ősz folyamán, és lapzártánkkor minden jel arra mutatott, a 

tiltakozáshullám csak növekedni fog a tanárelbocsátások miatt.

Október 23-án kezdeményezte közösen az oktatás ügyében az itt is olvasható 
kilencpontos követeléslistát huszonöt pedagógus-, diák-, szülői és más civil szervezet; 

a pontok alapján közzétett petíciót 112 ezren írták alá november végéig.

A 9 szerkesztősége ezúton fejezi ki szolidaritását az elbocsátott pedagógusokkal 
és a cserben hagyott diákokkal, és kiáll a kormányzat jogsértő, az oktatás 
kulcsfontosságú ügyét tönkretevő önkényuralmi fellépésével szemben.

VÁLTOZÁST AZ OKTATÁSBAN! – Az óvodától és az általános iskolától  
a gimnáziumon és a szakképzésen át az egyetemig!

(Az oktatást érintő követelések összefoglalója)

1. Érdemi és nyilvános párbeszédet az oktatás megújításáról! 
Hiteles tájékoztatást a kormány és a közmédia részéről!

2. Szüntessék meg a pedagógusok lejáratását, az oktatási 
szereplők megfélemlítését! A kirúgott vagy leváltott taná-
rokat azonnal helyezzék vissza! Megbecsülést a pedagógu-
soknak!

3. Érdekérvényesítő sztrájkjogot a pedagógusoknak!
4. Felelős, hozzáértő oktatásirányítást! Önálló oktatási minisz-

tériumot!

5. Kisebb terhelést a diákoknak és a pedagógusoknak!
6. Esélyteremtő, minőségi oktatást és nevelést mindenkinek 

– az óvodától az egyetemig!
7. Versenyképes és értékálló bérezést az oktatásban dolgo-

zóknak!
8. Minőségi, 21. századi környezetet a tanuláshoz és a tanítás-

hoz, neveléshez!
9. Szakmai szabadságot és támogatást az oktatásban! Kor-

szerű nemzeti alaptantervet! Szabad tankönyvválasztást!

A Civil Összefogás a Pedagógusokért és a Diákokért 
kezdeményezés felkérésére összeállította  

a Civil Közoktatási Platform munkacsoportja
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FERENCVÁROSI FŐKERTÉSZ

A CSERNAHAJNI

Egy éve ismerem Cserna Hajnal kerületi főkertész asszonyt. Vagyis Csernahajnit, 
ahogy mint fogalom, köreinkben csakhamar elhíresült. Ám a 10 millió Fa kerületi 
ültetéseire szorítkozó ismeretségünkön túl, Ferencváros kertészeti koncepciója 

a maga összefüggéseiben csak a mostani sétáink során tárult elém. 

Nem gondoltam volna, hogy egy lakó-
telepi zöldövezet többet jelenthet az 
obligát pingpongasztal körüli kopottas 
füves térségeknél, s akár biológiai kü-
lönlegességeket is rejthet. Pedig a József 
Attila-lakótelep peremén valóságos ős-
gyep tenyészik. Nem is akármilyen. Két 
éve, hogy a Napfény utca és a Gyáli út 
sarkán ágaskodó nagyfeszültségű veze-
ték alatt évek értintetlenségében magá-
tól kialakult klasszikus homoki gyep-
társulás feltűnt két arra bóklászó civil 
ökológusnak. A terület kiemelkedően 
magas ökológiai értéket képvisel, gazdag 
rovarvilága a biodiverzitás szempontjá-

ból is kivételes. Ma már a lakótelep ezen 
szeglete nagy becsben van, s ez a főker-
tész értékválasztásának eredménye.  
Ő hívta ki a fővárosi főtájtervezőt, a Pi-
lisi Parkerdő szakembereit, hogy széle-
sebb körben is tudomást szerezzenek a 
ritka ősgyepfoltról. A spontán kialakult 
vadvirágos rét apropót teremtett. „Idén 
csatlakoztunk a Vágatlan Május prog-
ramhoz, s ezt folytatni szeretnénk” – 
nyomatékosítja, hogy nem csak a vélet-
len alakít itt környezetet. „Ahol rovarok 
vannak, ott madarak is vannak. Ha nin-
csenek, nincs annyiféle lepke, beporzó, 
a parkban élő sokféle madár sem telep-

szik meg” – mutat rá a főkertész a park-
élet biológiai körforgásának logikájára, 
s vezet át a József Attila-lakótelep ma-
dárbarát tanösvényéhez, ahol a sétánk 
során nyugdíjas szajkók, álmos baglyok 
bámészkodnak ráérősen.

Hogyan válik valakiből főkertész? 
– morzsolgatom magamban a kérdést. 
Nyilván kinevezéssel vagy pályázaton 
elnyerve a tisztet, de a lényeg mégsem 
ez: hogyan válik valaki olyan kertésszé, 
aki egy sokféle urbanisztikai karakterű, 
hatalmas városrész teljes zöldfelületé-
re mint egységre gondol? Három mar-
gitszigetnyi területről van szó, hatalmas 
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zöldfelület Budapest arcán. Azaz nem-
csak kerületi, de nagyvárosi léptékben is 
jelentős felelősség jár vele.

 Legyen-e Ferencvárosnak egységes 
kertészeti arculata? – teszi fel a kérdést 
most, a séta közben is Csernahajni, noha 
a válaszra jó ideje rájött. „Amit én bele 
tudok tenni egy kertészeti koncepcióba, 
az az, hogy ökológiai, környezettudatos 
programot viszek, olyat, amilyet a klí-
maváltozás aktuális állapota lehetővé 
tesz vagy megkövetel. Óhatatlan, hogy 
a döntéseket az ember személyisége, 
szubjektív preferenciái befolyásolják, a 
munkáján nyomot hagyjanak. A kert-
ben hiszek, és a tájépítészet elvei ellen 
vagyok. A növény nem látványelem. A 
tájépítészet viszont látványra dolgozik. 
Az ökológiai koncepciómban az is sze-
repel, hogy nem nekem kell megmon-
danom, mi a szép. Ha ugyanis a növé-
nyeket ökológiai szemlélettel hagyom 
élni, akkor a szépséget ők előállítják. És 
van még valami: az egységes ökológiai 
igényű növények összezárnak, nem en-
gedik maguk közt megerősödni a gyo-
mot, s ennek a mechanizmusnak önma-
gán túlmutató, akár társadalmi üzenete 
van.”

Csernahajni ezekre a felismerések-
re a főkertésszé válás rögös útján jutott. 
Kommunikáció szakot végzett Szegeden 
a JATE-n, s csak ezután vált belőle dip-
lomás kertészmérnök. Most épp jogra 
jár, nehogy a közigazgatás labirintusai 
kifogjanak rajta. Közben viszont szak-
avatott dendrológus, favizsgáló és faá-
poló szakmérnök lett belőle. Meg faze-
kas. Meg borszakértő, ha csak alapfokon 
is. Elvégezte nemrég az évelőakadémiát 

is, hogy a kertészetnek ezt a szegmen-
sét is mélyen értse, ismerje. Ez mind 
benne van a látszólag tétova nézelődé-
sében, amikor derűs tekintettel egy fát 
jár körül, és benne van a döntéseiben is, 
amikor évtizedek rossz vagy meghala-
dott kertészeti gyakorlatait számolja föl, 
netán éppen újító merészséggel Buda-
pesten elsőként esőkertet hoz létre a Jó-
zsef Attila-lakótelepen.

Csernahajni a legfrisebb nagyvárosi 
kertészeti irányvonalak merész felválla-
lója Budapesten. A most sláger ökobom-
ba Mijavaki-erdő létrejöttét is ő pártolta, 
hagyta jóvá, segítette létejönni a kerület 
hivatalossága részéről a Boráros téren. 
S a következőt, a Lenhossék utcai po-
ros kutyapiszok-lerakat helyén, már ő 
kezdeményezte, hogy aztán a 10 millió 
fások pénzügyi partnereket bevonva 
megvalósíthassák.  

„A Ferencvárosban nem nehéz jót 
csinálni”– állítja Csernahajni lelkesen. 
Hivatalában másfél éve debütálva olyan 
elmaradott állapotokat tapasztalt, ame-
lyekhez képest mostanra forradalmi 
minőségváltás tapasztalható. Elég a 
Tompa utca nemrég még invazív nö-
vényekkel ellepett ágyásaira gondolni, 
vagy a Haller utcai templom előtt létre-
hozott, minden évszakban valami színt, 
hangulatot, kompozíciót mutató dísz-

kertre nézni. Egy kertészeti értelemben 
kissé úgy felejtett kerület és Csernahajni 
szunnyadó tettrekészsége találtak egy-
másra. „Az előző főkertészi helyemen 
politikai szempontból nem volt gazdája 
a munkámnak, nem volt koncepció, és a 
parkfenntartás színvonala is a harmad-
osztályt képviselte. Márpedig enélkül 
nem lehet alkotni. Fontos, hogy biza-
lommal álljanak a szakértelemhez, és tá-
mogató módon szabad kezet adjanak.  
S ez nem az anyagi források laza föl-
használására vonatkozik. Hozzászok-
tam, hogy mindent nagyon gazdasá-
gosan kell megcsinálnom. Csak újítani 
lehessen.”

Mi sem jellemzőbb Csernahajni ter-
mészetelvű szemléletére, mint hogy az 
Év Fája versenyébe a Bakáts tér úttest-
je fölé hajó, nem szabályos, a katonai 
alakzatok geometriáján fejlesztett eszté-
tika szerint talán nem szép fát nevezett 
be. Olyan szabálytalan élőlényt, amelyet 
korábban mint eleve elrendelt járulékos 
veszteséget nem is vezettek föl a meg-
újuló tér tervlapjaira. S láss csodát, ez 
a huzamos ideje kis horgolt borítással 
felékesített hős fa lett a verseny negye-
dik helyzettje, de csak mert a tatai nyer-
tes fa egy szinte önsorsrontó, vízszinte-
sen a tó fölé kinövő öreg platán.

Változik a szemlélet, s ebben a kerté-
szeti gondolati megújulásban Cserna-
hajni nemcsak a trend értő ismerője, de 
alakítója is. Ahogy az esőkerttel, a Miya-
waki-erdőkkel, ahogy az ősgyep megőr-
zésével volt újító, úgy mozdult az elsők 
között, amikor a Bakáts téri fatelepítések 
során a Budapesten mostanában megje-
lent, úgynevezett Stockholm-módszer 
szerint ültetett. Ennek tudományába 
is, hazai előzmények híján, bele kellett 
ásnia magát. Aztán pedig ezért is kapott 
egy nívódíjat, noha az értékelőlapon a 
főkertész nem, csak a tervek mérnöki 
megálmodói szerepeltek. Alig másfél 
éves tevékenységét a Miniszeterelnöki 
Hivatal Virágos Magyarországért díja is 
dicséri, pedig ilyet nem kormánypárti 
önkormányzat nemigen kap. Ferencvá-
ros az egyetlen, amely különdíjasként 
a magas hivataltól jött megbecsülésben 
részesült.

„A ferencvárosiak szerintem eléggé 
környezettudatosak” – mondja elége-
detten, utalva az árvácska-, paradicsom- 
és muskátliosztások iránti érdeklődésre. 
Megmérhetetlen, hogy ez mennyire áll, 
de fontos, hogy a főkertész, aki a lakók 
szemléletformálását is feladatának tart-
ja, így érezze.

Bojár Iván András

 három margitszigetnyi 
területről van szó, 

hatalmas zöldfelület 
Budapest arcán
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Csernahajni szakmai felügyelete mellett Miyawaki-erdőt telepítenek a 10 millió Fa 
mozgalom tagjai a Lenhossék utcában
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LÓNYAY U. 29.

AZ UTCA ÉKESSÉGE: 
A GREGERSEN-HÁZ 

Gönczi Ambrus helytörténész egyik legkedvesebb ferencvárosi 
épülete a Lónyay utca 29. alatt található Gregersen-ház, 

amely az építtetőjéről, Gregersen Gudbrand norvég építési 
vállalkozóról kapta a nevét. Az említett úr 23 évesen, 1847-ben 

érkezett Magyarországra, s lám, e gyönyörű neoreneszánsz 
palota révén örökre itt hagyta nálunk a kézjegyét.

„Számomra azért különösen fontos ez a ház, mert 
életem első kiállítását Gregersenről rendezhettem, 
az előkészítés során pedig megismerkedhettem a 
leszármazottaival, akik szeretettel és nagy gonddal 
őrizték meg Gudbrand munkásságának emlékeit, 
személyes tárgyait és nagyon sok érdekes történe-
tet” – indokolta meg Gönczi Ambrus, hogy miért 
éppen ezt az épületet nevezte meg személyes fe-
rencvárosi kedvenceként.

Mielőtt közelebbről szemügyre vennénk e szép-
séges palotát, engedjenek meg nekem is egy sze-
mélyes megjegyzést: számomra az egész Lónyay 

utca roppant kedves, merthogy gyerekkoromban 
többször jártam ebben az utcában apai dédapám 
öccsénél, aki itt élt a feleségével; szóval egri fiúként 
nekem ez az utca jelentette magát Budapestet. Ar-
ról nem is beszélve, hogy az 1910-es években pár 
évig a Lónyay utcában működött a Nyugat szer-
kesztősége, a magyar irodalom számomra szent 
csarnoka. 

De vissza a házhoz és annak építtetőjéhez!
Gönczi Ambrustól megtudtam, hogy Gregersen 

Gudbrand (1824–1910) mindössze 23 évesen már 
minden adottsággal – szakképzettséggel, megtaka-
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rított pénzzel, ambícióval és szorgalommal – ren-
delkezett ahhoz, hogy új hazájában új életet és eg-
zisztenciát teremtsen. A hazai vasúthálózat kiépíté-
sében vállalt szerepe – mai szóval úgy mondanánk, 
„alvállalkozóként” vett részt a beruházásokban 
– tette roppant gazdaggá, s ami a fő: közben nem 
esett folt a becsületén.  Azaz a sikkasztással és más 
pénzügyi visszaélésekkel járó beruházások visszás-
ságai őt nem érintették, pedig benne volt a Déli, a 
Nyugati, a Keleti pályaudvar és más fővárosi köz-
épületek megépítésében is.

A Gregersen Gudbrand és családja számára 
emelt palota 1872 és 1875 között épült Bergh Károly 
tervei alapján. A neoreneszánsz stílusú, kétszintes 
épület falait gazdag gipszelemekkel díszítették, a 
belső kiképzéshez felhasznált vörösfenyőt Greger-
sen Norvégiából hozatta.

  A ház magas lábazatában rácsos pinceablakok 
sorakoznak, középen nyílik a mély fülkében álló, 
szalagkeretes, kétszárnyú, kazettás kialakítású, fá-
ból készült kapu, amelyet felfelé szélesedő, fölül 
női büsztökből álló falpillérek kereteznek. Az eme-
let közepén húzódik egy levéldíszes gyámpillére-
ken álló, bábos korlátos erkély, az erkélyajtót füzér-
díszes fejezetű, jón pilaszterek díszítik. 

A földszinten a főbejárattól jobbra és balra két-
két szoba helyezkedett el, amelyek a díszes lépcső-
házból nyíltak. A szobák mögött bal felől kialakítot-
tak egy nagyobb fogadószobát, amögött pedig egy 
konyhát,  innen volt a bejárás a mai Kinizsi utcai 
szárnyépületben lévő egykori gyerekszobába és a  
hálószobába. A lépcsőházból jobbra nyíló szárny-
épületben volt egy előszoba, egy vízöblítéses WC 
(amely abban a korban igazi újdonság volt Pesten), 
egy fürdőszoba, továbbá még egy gyerek- és há-
lószoba. A hátsó földszinti szobákban eredetileg a 
lánygyerekek és nevelőnőik laktak, a Lónyay utcára 
néző szobákban pedig az idősebb fiúk. Az emele-
ten – a Lónyay utcai fronton, a mai Kinizsi utcai 
sarkon – a legszélső szoba Gregersen Gudbrand és 
felesége hálószobája volt, mellette egy fürdőszobá-
val és egy gyerekszobával (amiből egyébként még 
további három volt az emeleten).

A Lónyay utcára nyílt az emeleti nagyszalon, az 
épület legékesebb helyisége, amelynek mennyeze-
tét Lotz Károly angyalokat, kerubokokat, növényi 

ornamentikákat ábrázoló freskói díszítették.  Itt 
rendezték a családi ünnepeket és a fogadásokat, s 
innen nyílt franciaajtó a már említett díszes erkély-
re. Míg a Magyar Királyi Zálogház (később BÁV) 
hatalmas épülete 1903-ban el nem készült, való-
színűleg a pesti panorámában gyönyörködhettek 
a vendégek. A nagyszalonból nyílt az ugyancsak 
díszes ebédlő, amelyet norvégiai vörösfenyőből ké-
szült berakásos burkolat díszített (a földszinti kony-
hából ide étellift szállította a fogásokat). A nagysza-
lonból nyílt egy kisszalon is, s ezen a fronton kapott 
helyet egy faberakásokkal és Lotz-freskóval díszí-
tett vendégszoba.  

Hogy pontos képet kapjunk az arányokról: a 
palotában összesen harminchárom helyiség volt, 
ebből három WC, két fürdőszoba, két ebédlő, két 
személyzeti szoba és külön szobák a gyerekek ne-
velőinek. 

A háztulajdonosnak nem sokat kellett gyalogol-
nia, amikor munkába ment, ugyanis éppen a palota 
mellett állt a Gregersen-cég irodaépülete, mögötte 
a gyárteleppel, ahol egy-egy műszakban több száz 
munkás dolgozott, hiszen működött itt fűrészgyár, 
asztalosműhely, parkettaraktár, lakatosműhely és 
faraktár. Nem csoda, hogy a telepen saját tűzőrség 
állt szolgálatban éjjel-nappal. 

A ház 1949-es államosítása után állami vállala-
tokat költöztettek ide, voltak itt irodák, raktárak, 
sőt bérlakások is. A rendszerváltozás után a Greger-
sen-ház önkormányzati tulajdonba került, majd 
2002-ben egy építésziroda megvásárolta és felújí-
totta. Ma is több cég működik itt, s ha benéznek 
a kapumélyedésbe, akkor a jobb oldalon magával 
Gregersen Gudbrand úrral is találkozhatnak – igaz, 
ő már csak impozáns szoborfejként tekint le ránk a 
magasból.  

Kácsor Zsolt

A cikk megírásában nyújtott segítségéért és az archív 
fotóért köszönet Gönczi Ambrusnak.
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Idén minderre jóval lapzártánk után ke-
rül sor, így a három szervezettel még a 
gyűjtés előtt beszéltünk. 

„Lakossági összefogás – foglalja ösz-
sze szervezetük, az Átalakuló Wekerle 
lényegét Tracey Wheatley. – 2008-ban 
alakultunk, és sok ügyben vettünk már 
részt.”

Például a Határ úti Kiserdő megvé-
désében és az ottani fesztivál megszer-
vezésében. Utóbbin ismerkedtek meg 
az FKA-val és az Élő Adás nyújtotta le-
hetőségekkel.

Egy másik fontos ügyük az élel-
miszer-ellátás. Néhány éve a telepen 
létrehoztak egy szövetkezetet, majd a 
Wekerle piacon egy közösségi kávézót. 
Tracey-vel is itt beszélgettünk. Érkezé-
sünkkor épp salátát mosott.

„Amikor az önkormányzat felújítot-
ta a piacot, a kávézó előtti betonplaccra 
házi készítésű virágládákba csináltunk 
egy kis konyhakertet” – meséli.

Az 1 méter magas, 90 centi széles, 
190 centi hosszú ládák vázát közössé-
gi adományokból: ajtókból, ablakok-
ból barkácsolták össze, majd kaviccsal, 
földdel töltötték meg őket. Alulra ka-
pilláris öntözőrendszert szereltek, ami 
közvetlenül a növények gyökereihez 
vezeti a vizet, így locsoláskor kevesebb 
párolog el, mint ha fölülről öntöznék. 
„Termesztünk brokkolit, kelbimbót, 
mángoldot és batátát.” Értetlenségemet 
látva Wheatley kisegít: „Édesburgonyát. 
Egy hónapja volt egy betakarítási ünne-
pünk, és a helybeli gyerekekkel tizenegy 
kiló édesburgonyát szedtünk össze.”

Az Átalakuló Wekerle az Élő Adáson 
egy nyolc-tíz négyzetméteres üvegház-
ra gyűjt. Ez kicsisége ellenére sem olcsó. 
Csak a fólia öt-hatszázezer forint. Ehhez 
jön a növényládák elkészítési költsége, 
ami egyenként száz-százötvenezer. Ösz-
szesen egymillió forintot szeretnének 
összegyűjteni.

Az üvegház kétféle célt szolgálna. 
Egyrészt friss palántákkal látná el a kör-
nyék lakóit, akik otthon tovább nevel-
gethetnék a növényeket.

„Rengeteg növény külföldről jön, 
telenyomják őket vegyszerrel, tápszer-
rel – mondja Wheatley, amiről azonnal 
eszembe jutnak a boltokban kapható, 
paradicsomnak csúfolt vízfelfújtak. –  
A biozöldségeket meg pénztárca legyen 
a zsebben, amely ki tudja fizetni. Ezek 
helyett szeretnénk olcsóbb, egészsé-
gesebb alternatívát nyújtani. Külföldön 
már sok helyen vannak ilyen közösségi 
termelőkertek. Például Franciaország-
ban. És ezek nemcsak hasznosak, szépek 
is! Hát nem?” – mutat a nyíló téli brok-
kolira.

A másik cél, hogy a panelrengeteg-
ben felnövő gyerekek közelebb kerülje-
nek a környezetvédelemhez, a növény-
termesztéshez, és megtanulják, hogy 
a zöldségek nem a boltok rekeszeiben 
nőnek.

Szintén a környezetvédelemhez kö-
tődik a Józsefvárosból meghívott Köz-
élet Iskolájának programja. Az állam-
polgári ismeretek oktatásával foglalkozó 
alapítvány célja, hogy az emberek meg-
tanuljanak kiállni a jogaikért, az érde-
keikért, mozgalmakba, csoportokba 
szerveződjenek. Egy-két napos ingye-
nes képzéseiken akciószervezést, érdek-
védelmet, csoportszervezést tanítanak.

Például A víz az úr program ötlete 
2020-as. A Józsefvárosban 2021–22 fo-
lyamán öt alkalommal szervezték meg. 
Ennek a két-három órás játékos körsé-
tának szintén a mozgalomépítés megta-

nulása a célja, valamint a vízhiány prob-
lematikájának megismertetése.

„A játék elején végigmegyünk egy 
képzeletbeli idővonalon 2222-ig – rész-
letezi Vujovits Júlia, a Közélet Iskolája 
tagja. – Ekkorra  a vízhiány óriási prob-
léma lesz. Az alapsztori szerint a kör-
nyezetvédelmi  miniszter illegális kerti 
medencés bulit tart, mire a felháboro-
dott nép az utcára vonul.”

Aminek, lévén, hogy Magyarország-
ról beszélünk, az égvilágon semmi kö-
vetkezménye nem lenne – teszem hoz-
zá gondolatban.

Vujovits közben folytatja.
„A tüntetésen összeismerkedünk egy 

sráccal, aki ad egy kódot. Ezzel jutha-
tunk be az ellenállók titkos bázisára.”

A sétán kreatív, rejtvényfejtő és 
ügyességi feladatok vezetnek végig a 
mozgalomépítés fázisain: névválasztás, 
szlogen, plakátkészítés, akciószervezés, 
mozgalmi múlt, szövetségesek keresése, 
majd egy kvíz a mai magyar jogszabá-
lyokról és arról, milyen büntetés jár a 
polgári engedetlenségért, ki szervez-
het tüntetést, mikor kell bejelenteni egy 
demonstrációt stb.

„A programon bárki részt vehet – 

 „pénztárca legyen 
a zsebben, amely 
ki tudja fizetni”

GYŰJTÉS KERÜLETI CIVIL SZERVEZETEKNEK

ÉLŐ ADÁS

Nyolcadik alkalommal szervezi meg a Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány (FKA) az Élő Adás című adománygyűjtő estjét. Az 
évenként jelentkező program célja a kerület közösségépítő 
szervezeteinek támogatása. Minden évben három szervezet 

egy-egy projektjét lehet pénzadományokkal támogatni: 
ezúttal az Átalakuló Wekerle, a nyolcadik kerületből meghívott 

Közélet Iskolája és a Társadalomklinika programjait. 
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folytatja Vujovits. – Bár elsősorban fel-
nőtteknek találtuk ki, az eddigi alkalma-
kon voltak gyerekek, kutyák is. De ők 
is élvezték.”

„A kutyáknak különösen hasznos le-
hetett” – kajánkodom közbe.

„Igen – nevet Vujovits. – A felnőttek 
között pedig voltak jogvédő szervezet-
től, zöld aktivistáktól. Sőt olyan is, aki 
épp pártalapítást tervez.”

A Közélet Iskoláját az FKA hívta meg 
az Élő Adásra. Arra fognak gyűjteni, 
hogy a sétát a Ferencvárosra adaptál-
ják. A program átszabásához, a többszö-
ri megszervezéshez és lebonyolításhoz 
nyolcszázezer forintra van szükségük.

Szintén egy játékos program meg-
valósítására gyűjt a Társadalomklinika 
Egyesület.

A mélyszegénységben élő telepü-
léseken szociális fejlesztőprogramokat 
szervező egyesület készített egy, az ad-
dikciókról szóló társasjátékot. Ezt a drá-
mapedagógiával kevert játékot néhány 
iskolában már kipróbálták, és most sze-
retnék a ferencvárosiakba is elhozni. In-
gyen, ha a kitűzött nyolcszázezer forint 
összejön.

A játékban négy csapat vesz részt, és 

mindegyik kap egy-egy szenvedélybe-
teg karaktert. Milánt, a budapesti fia-
talt, aki futár, nem találja a helyét, és al-
koholproblémái vannak. Borit, a 16 éves 
tinit, akinek elváltak a szülei, és a renge-
teget dolgozó anyjával él, akinek nincs 
ideje a lányára. Bori iskola után rend-
szeresen füvezni jár a barátaival. Ivett 
41 éves, nagyon szeretne gyereket, és 
kokainfüggő. Laci pedig mélyszegény-
ségben élő apa, aki feladta az álmait, 
hogy a családját eltartsa. Egy húsipari 
gyárban dolgozik, és biofűfüggő. (Ez a 
herbálként is ismert szintetikus kábí-
tószer rendkívül addiktív és veszélyes, 
mivel úgy állítják elő, hogy valamilyen 
legálisan beszerezhető vegyszerben – 
acetonban vagy akár patkányirtóban 
– feloldott szintetikus kannabinoiddal  
permetezik be az egyébként ártalmatlan 
gyógynövénytörmeléket.)

„A játék elején a gyerekeknek ki kell 
találniuk, milyen is a karakterük – me-
séli Heit Zsófia, a Társadalomklinika 
drámapedagógusa. – Egyszer Laci ábrá-
zolásához az egyik csapat egy az egyben 
a szociális munkás kollégámat rajzolta 
le. Ő beás roma, így a gyerekek asszoci-
ációja, sajnos, nem volt meglepő. Azért 

szíven ütött. Szerencsére a kolléga nem 
vette magára.”

A játék folyamán a karaktereknek 
meg kell küzdeniük a maguk traumájá-
val és a függőségükből adódó konfliktu-
sokkal. Ivettet például behívja a főnöke 
elbeszélgetni, mert már a munkahelyén 
is kokainozik.

„Ezeket a szituációs gyakorlatokat, 
ha van kedvük, a gyerekek is eljátszhat-
ják, ha nincs, akkor mi eljátsszuk nekik. 
Úgy is nagy hatással van rájuk – magya-
rázza Heit. – Egyszer az egyik karak-
ternél meg kellett csinálni egy esküvőt.  
A gyerekek fantasztikusan aranyosak 
voltak: versenyeztek, hogy ki legyen a 
tanú, ki a pap, ki az örömapa stb.”

A játékban a szerencse is közreját-
szik. Például a legvégén dobni kell egy 
kockával, és a szerint, hogy milyen szám 
jön ki, a karakter végül vagy leküzdi a 
problémáját, vagy belebukik.

Cikkünk megjelenésekor az Élő Adás 
honlapján már látható lesz, mennyire 
volt sikeres a gyűjtés. A szervezetek azt 
remélik, ha összejön a pénz, akkor már 
tavasszal vagy nyáron el tudják indítani 
a programokat. 

Juhász Tamás
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Hogyan tehetjük zöldebbé 
a karácsonyt?

Az ünnepek közeledtével a 2016 óta Ferencvárosban és 
számos más budapesti kerületben is elérhető Cseriti 

üzlethálózat célja minél több család számára boldoggá tenni 
a karácsonyt. Eddigi együttműködésük a kerülettel kibővül. 

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjólléti In-
tézmény ajánlása alapján szeptember óta a 
Cseriti havonta két, a 9. kerületben élő, rá-
szoruló családot segít 30 000 Ft értékű ruha 
felajánlásával. Így ebben az évben összesen 
nyolc családot tud majd támogatni. Emellett 
az ünnepek közeledtével a ferencvárosi önkor-
mányzattal is együttműködve meg-
hirdette Zöld karácsony elnevezésű 
kezdeményezését, amely kettős célt 
szolgál: tudatosabb vásárlásra oktatni és 
inspirálni a karácsonyi hajszában megfárad-
takat, és minél több olyan családot támo-
gatni, amelynek számára a mások által 
felajánlott tárgyak és játékok nélkül nem 
lehetne örömteli az ünnep.

A tárgyak újrahasználatát népsze-
rűsítő Csarnok téri és Haller utcai 
Cseriti üzletekben ugyanis remek 
áron érhetők el szezonális ruhák, 
könyvek, konyhai eszközök, kü-
lönleges dísztárgyak, kisebb 
műszaki cikkek és gyerekjáté-
kok is. Márpedig a személyre 
szóló ajándékoknak nem 
kell drágának lenniük ah-

hoz, hogy a megajándékozott számára értéke-
sek legyenek. Emellett a bolthálózat a kerületi 
Konnektor Inkubátorház Karácsonyi Angya-
lok nevű, személyre szabott ajándékozási kez-
deményezéséhez is csatlakozott. Így a hozzá-
juk bevitt, még jó állapotú, általuk felajánlott 
játékok és ruhák számos család kívánságait 

válthatják valóra.

A továbbadományozási program másik 
kiterjesztéseként az Őrzők alapítvánnyal 

együttműködve a Tűzoltó utcai Gyermekkli-
nika fekvőbetegei és a szakrendeléseken 

megforduló gyerekek arcára igyekeznek 
mosolyt csalni. Ehhez a most induló és 

terveik szerint jövőre is folytatódó tö-
rekvéshez bárki hozzájárulhat, aki a 

leadópontként is üzemelő Cseriti üz-
letekben az ünnepek előtt játéko-

kat, gyerek- és ifjúsági könyveket, 
kártya- és társasjátékokat visz 

be felajánlásként. A december 
közepéig összegyűlt tárgyak 

nagy részét már az ünne-
pek előtt eljuttatják az 

érintett 9. kerületi intéz-
ményekbe.

HIRDETÉS
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IRODALMI MELLÉKLET

BAKOS GYÖNGYI
BIRÓ ZSOMBOR AURÉL 
HIDAS JUDIT
SZÉKELY SZABOLCS

– a József Attila Irodalmi 
Támogatás díjazottjai – és
LÁNG JUDIT 

A FOTOGRÁFIÁK  
BIHARI ÁGNES 
MUNKÁI

lit

Bihari Ágnes hosszú ideig a Magyar 
Rádió munkatársaként volt 
kultúrlény, majd, a rádió 
lezüllése után, a szabadságot 
választotta: fotográfus lett. 
Szabadúszó fényképész. Évekig 
Latin-Amerikában élt. Legutóbbi 
kiállításán mexikói és budapesti 
képeket állított párhuzamba, a 
hőség, a forró aszfalt és a helyben 
lakók ábrázolása kötötte össze az 
egymástól távol eső két helyszínt. 
Meg a szemléletmód, a megcsavart 
életeket közel hajolva figyelő 
érzékenység, a finom sfumatók, 
kontrasztos chiaroscurók. 
Megkérdeztük, a kerületünkről mit 
gondol. Irodalmi mellékletünket 
az ő képei díszítik.

Déri Miklós
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Mondjál már valamit.
Mit mondjak?
Hát amit gondolsz, Dávid.
Figyelj, szerintem rendben van.
Rendben van?
Szerintem tök rendben van.
Hát igen. Érzem én is, hogy nem sikerült. Vagyis hogy nem minden sikerült. 

Vagyis hogy talán színészileg lehetett volna egy-két dolgot máshogy.
Figyelj, amúgy szépek a képek… Egy kicsit olyan zavaros nekem ez a… De sokszor 

egyébként, én azt mondom, hogy sokszor egyébként az a jó, ha az ember nem tud 
mit mondani, mert, tudod, úgy vagyunk összehuzalozva, hogy a hibák sokkal hama-
rabb feltűnnek, mint a… Mint a bármi, amiért meg lehet dicsérni valamit.

Jó, de nem a filmet kérdeztem. Nem a film összességében, hanem én. Én milyen 
voltam?

Ezt mondom, hogy voltak nyilván hibák, apróságok… Hát, a magánhangzók, pél-
dául… De hát ez így elsőre, színészileg, meg hát összességében is, ez tök rendben 
van.

Aha.
Na és az Andor? Rendező úr elégedett?

Itt azt írja, hogy előbb rá kell csavarni ezeket ott az alján… Nem ott, hanem a vécé 
alján, az ülőke végénél, hátul…

Viola.
Jó, nekem mindegy, csak látom, hogy nem megy.
De nem látod. Csak kéne egy… Biztos nincsen valahol egy nyomorult csavarkulcs? 

Nincs ebben a lakásban semmi, bazmeg, pedig emlékszem, hogy egyszer már…
Oké, hát ha turkálni akarsz könyékig a szarban, akkor végül is egészségedre.
Viola, ezt már megbeszéltük, jó? Hogy nem ez a hozzáállásunk. Hogy nem ter-

heljük a másikra ezt az érzelemcentrikus faszságot.
De ez nem érzelemcentrikus, hanem…
De most neked nem kell itt állnod. Feküdj le addig, vagy mit tudom én. Igyál egy 

kis vizet. Azért fáj a fejed állandóan, mert nem iszol elég vizet. Napi két és fél liter, 
különben nem lesz szép a bőröd.

Nem szép a bőröm?
De szép, nagyon szép. De attól még szebb lenne. Most olvastam, átküldjem a 

cikket? Nagyon izgalmas.
De amikor meg én olvasom a cikket, hogy három egyenes út a megaorgazmus-

hoz, akkor az faszság...
Hát, édesem, most a femina.hu-t ne hasonlítgassuk már össze azzal, hogy az 

emberi test hatvanöt százaléka víz.
Oké, apu.
Apám ilyen egyébként, ő se iszik egy falatot se. Úgy kell belediktálni. Egyébként 

neki is csúnya a bőre.
Tessék?
Mint azoknak, akik nem isznak elég vizet.

Figyelj, azt hiszem, el fogom vállalni. Neked van igazad, Viola, tényleg, akkor így 
legalább be tudjuk fejezni a fürdőt, meg ki tudjuk cserélni a bojlert. Ha arra várunk, 
hogy… Érted, itt ülök tíz éve, abból nem lesz Antica Pizza Nápolyban, meg az anyám 
picsája, hogy bent rohadok egész nap a színházban. És egyébként meg ez egy film. 
Egy film. Attól nem leszek párttag, hogy egyszer eljátszok egy Szent Istvánt. Ez egy 
normális országban nem is lenne kérdés.

A NAPRENDSZER KÖZEPE

Attól nem leszek 
párttag, hogy egyszer 

eljátszok egy Szent 
Istvánt. Ez egy 

normális országban 
nem is lenne kérdés.

BIRÓ ZSOMBOR AURÉL
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Jól van.
Na mi van, most te is ilyen morálcsősz lettél? Vagy mi, akkor ne vállaljam el?
Azt csinálsz, amit akarsz.
De Viola… Édesem, most azon nem kell megsértődni, hogy a sárga függönyt 

szeretném… Elmondtam, a nagyanyámtól kaptam azt a függönyt, és ezért van egy 
esztétikai értéken túlmutató fontossága számomra. Csúnya. Oké. De attól még nem 
fogom lecserélni egy szar ikeás szarra, amit aztán két év múlva dobhatunk ki. És kü-
lönben meg egy dologba hadd szóljak már bele. Ez egy dolog.

Szóljál. Szóljál bele, nyugodtan. Vagy tudod mit? Találjad ki akkor te. Menjél te az 
Ikeába minden második nap, töltsed te a délutánjaidat azzal, hogy a metrón hurci-
bálod haza a dobozokat a könyvespolchoz meg a nem tudom, mihez. Én meg majd 
fintorgok egy sort, aztán odaböffentem neked, hogy édesem, ez tök rendben van.

De figyelj, Viola, most mit akarsz? Ügyes vagy, tényleg, de hát azért nem te let-
tél a naprendszer közepe attól, hogy eljátszottál egy szerepet egy filmben. Örülök 
neked, tök vagány, de azért hallottunk már ilyet, hogy amatőröket becastingolnak 
valahova.

Érdekes módon a Nórinak... Amikor megnéztük a Nórit, akkor őrá nem volt olyan 
nehéz rámondani, hogy jó volt.

Hát, mert a Nóri... Mert te fontosabb vagy nekem annál, mint hogy hazudjak.
De neki nem azt mondtad, hogy rendben volt.
Miért, szerinted mit mondtam?
Szia, Dávid, hogy tetszett? Szia, Nóri, rendben volt.
Igen, ezt mondtam.
Ja, persze.
És különben meg az, hogy valami rendben van, az egy dicséret. Az azt jelenti, hogy jó.
Hát csak akkor azt mondtad volna. De nem érdekel, engem nem érdekel. Csak 

amikor meg te mondod nekem, hogy mentek ki New Yorkba a Turgenyevvel, akkor 
én meg ugráltam örömömben. Én ugráltam, emlékszel?

Oké, hát azért ezt ne keverjük össze. Azért azt ne keverjük össze, hogy ez a film 
neked... Te holnap be fogsz menni az irodába, neked ez egy nyaralás, amit amúgy 
csak azért kaptál meg, mert én bekönyörögtelek arra a castingra... De nekem viszont 

az, hogy megnéznek New Yorkban, az 
egy jelentős dolog.

Ja, hát akkor ez a baj! Hát az a baj, 
hogy irigy vagy, bébi!

Jaj, most ne már, hogy ezt ilyen egy-
szerűen... Persze, nagyon irigy vagyok. 
Olyan vagy te is, komolyan, mint az An-
dor! Olyan egyszerűen látjátok a világot! 
Ezek nem ilyen logikusan egyszerűek, 
hogy van valaki, és akkor ő most irigy! 
Ennél én komplexebb vagyok, komp-
lexebb érzésekkel és problémákkal, és 
azt is merem remélni, hogy te is komp-
lexebb vagy annál, mint hogy megsér-
tődsz azon, hogy nem kapok gutaütést 
életed első filmszerepétől!

De Dávid, ne... Ne kiabálj már, én 
nem ezt akartam...

Oké, akkor mit akartál? Mert akkor 
jó lenne, ha azt mondanád inkább, és 
nem pedig zsarolgatnál itt összevissza 
érzelmileg.

Én csak... Én csak annyit akartam, 
hogy egy kicsit engem is ünnepeljünk…

Oké, hát akkor bocsánat, legköze-
lebb majd eljátszom neked, hogy meny-
nyire jó a film. Csak attól még az egy 
tény marad, hogy te nem tudod rende-
sen megformálni az „á” hangzót, mert 
nem szopott veled öt éven át a Géza a 
kis Hevesiben!

IRODALMI MELLÉKLET
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Igen?
Igen.
Nem tudom megformálni? Hát akkor képzeld el, hogy kurvára nem érdekel sen-

kit az égegyadta világon, hogy te hány beszédtechnika-órát rohadtál végig, mert én 
meg nullát, de amíg te mész Szent István-ozni, addig én épp most nyertem meg a 
fődíjat a Berlini Filmfesztiválon.

Ne csináld már, Dávid. Holnap jönnek a szerelők, majd ők megcsinálják. Szerin-
ted a Robert Pattinson magának teszi fel a vécéülőkét?

Én nem vagyok Robert Pattinson...
Dehogynem. Te vagy a magyar Robert Pattinson. Na, gyere, kelj fel. Kelj fel. Men-

jünk le, igyunk egy fröccsöt, ünnepeljük meg, hogy megyünk Berlinbe! Fizetik a rep-
jegyet, lesz vörös szőnyeg... A híres magyar színészpár a vörös szőnyegen...

Édesem, te nem is vagy színész.
Jó, de most az leszek. Pesten barátnő, Berlinben kolléga.
Kolléga vagy oldalkocsi, az tulajdonképpen mindegy is.
Ne csináld ezt, Dávid... Ne mondjál ilyeneket. Megismerünk egy csomó embert, 

bemutatlak mindenkinek... Bemutatlak a Robert Pattinsonnak. Vagy annak a Jim 
Jarmuschnak.

A Jim Jarmusch nem lesz ott Berlinben.
Dehogynem, ott lesz. Majd most szólok neki, hogy jöjjön. Hello Jim, my name is 

Viola, and I want... You want to drink... You want fröccs? Yes, and this is my boy friend... 
He is very talented actor in Hungary, and you give him a... You give him a work...

Hát ez nagyon jó lesz.
Most mi a baj?
Sziasztok, Viola vagyok, ő meg itt a barátom, engedjétek meg, hogy bemutas-

sam, ő amúgy színész... Tudod mit? Menjél inkább egyedül...
Dehogy megyek.
Menjél, érezd jól magad, szedj össze valami jóképű színész csávót...
De nekem elég ez az egy jóképű színész csávó…
Valakit, akinek nem a Szent István az élete szerepe.
Tudod, néha azt érzem, hogy van a szerelmem, Erdélyi Dávid, aki egy kurva te-

hetséges, gyönyörűszép, érzékeny férfi, de van még benne egy másik valaki is... Egy 
ilyen kisebbségi komplexusos görcs, egy ilyen...

Látod, nem is lenne jó, ha ott lennék, mint egy ilyen kisebbségi komplexus...
Dehogynem, én azt szeretném, hogy büszke legyél rám.
Te büszke vagy rám?
Persze.
Akkor is, ha kisebbségi komplexus vagyok?

Akkor is.
Csak régen valahogy ez is... Régen 

nem a függönyön veszekedtünk, régen 
ugyanazt akartuk.

Vagy csak azért mondtam, hogy azt 
akarom, mert szerettem, amikor boldog 
vagy.

De régen magadtól jöttél az előadá-
sokra, és megvártál hátul...

Az más volt.
Miért?
Mert egy tizennyolc éves csitri vol-

tam.
És most már nem ez a szint, értem. 

Most már az európai fesztivál a szint, 
nem egy szaros budapesti színház.

Nem, csak most már felismerem azt, 
hogy nem biztos, hogy mindig az a füg-
göny tetszik nekem is, ami neked.

Ja, hogy most már felismered, hogy 
nemzetközileg elismert faszokat akarsz 
szopni, nem pedig olcsó, magyar, mű-
vész faszokat. A Jim Jarmusch faszát.

Tudod, hogy ezt nem bírom.

Figyelj, Dávid... Én nem tudom, hogy 
akkor minek raboljuk egymás idejét.

Mi?
Hát nem tudom, hogy akkor mi az 

értelme.
Minek?
Hát annak, hogy... Annak, hogy a füg-

gönyben nem tudunk megegyezni. Mi 
lesz, ha nevet kell adni egy kisbabának?

De mondtam, hogy legyen a sárga.
De most nem erről van szó.
Hanem?
Hát arról, hogy neked ez jó?
Igen, nekem jó.
Jó, de neked a Nórival is jó volt.
Vele is jó volt. Aztán meg nem volt jó.
És amikor meg velem nem lesz jó, 

akkor engem is elhagysz?
Hát, ez általában így szokott lenni, 

nem?
Jó, de akkor minek raboljuk egymást 

idejét?
Miért, te most házasodni akarsz? 

Na? Megmondtam, hogy felrakom a 
kibaszott ülőkét, nem?

Megdolgoztál érte, Mr. Pattinson. 
Mondjuk, ciki is lett volna, ha nem sikerül.

Igen?
Ha Batman nem tud felrakni egy vé-

céülőkét.
Ciki lett volna?
Elég ciki.
És téged megdolgozott már ma va-

laki?
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SZÉKELY SZABOLCS

23:59

északkeletről délnyugatnak indulsz
biztos szélirányt választ nemzetem
részeg a szilveszter éjféli himnusz
végigdülöngél nemzedékeden
milyen mezt húznak a kétezres évek
a folyton semleges mérkőzéseken
hogy boldogabb égtájak sikerének
égbe öklözve szurkol nemzetem
visszaszámolsz a mínusz végtelenbe
süllyed a szilveszter éjféli himnusz
balsors akit hangosan énekelve
a megbűnhődött esztendőbe indulsz
ittasul még de már nem öntudatlan
bárhová nézel mindenhol délnyugat van

Uram, a sztrádán a fehér BMW sofőrje, 
aki már messziről, hátulról rám villogott, 
miközben a kamiont előztem, 
és pillanatok alatt, dudálva ért utol, 
hogy takarodjak félre a sávból, amely 
az ő tulajdona, és mire a kamiont előzve 
végül el tudtam engedni, tisztán láttam, 
ahogy balra néztem, hogy nem szállít 
utast, se felnőttet, se kiskorút, miközben 
átüvöltött felém, azzal a megbocsátható 
képzavarral élve, hogy basszam szájba 
a halál vérvörös picsáját, majd elém vágott 
és befékezett, hogy nyomatékosítsa a leckét, 
lehetséges, hogy az autója hátán 
a baby on board matrica csupán annyit jelent, 
hogy a kigyúrt és magányos 
felnőtt sofőrök szívében is felsír néha-néha 
egy évtizedeken át cipelt védtelen kisgyerek? 

A BELSŐ SÁV

Magyarország szalad egy Magyarországról
elnevezett busz után
ajtaja pirosan berreg
holmija két teli nejlonszatyra
Magyarország vár a megállóban
drukkolnak a nénik a bácsik
hogy az orra előtt
hogy a háta mögött

ZÁRÓDNAK 
AZ AJTÓK

Ma még nem.
Még az is lehet akkor, hogy megdol-

gozlak, ha jól viselkedsz.
Megdolgozol, Cedric Diggory? És 

hogy dolgozol meg?
Úgy, hogy fájjon.
Nem tudsz te olyat, Edward.

A fogkefédet beraktam alulra, zsepi-
be csavarva.

Dávid…
A jegy kinyomtatva oldalt.
Még kereshetünk neked egy másik 

járatot…

A visszautat majd kinyomtatják neked a hotelben.
Minden nap megy vagy öt gép Berlinbe, holnap is utánam jöhetnél…
A reptéren öntsd ki a palackból a vizet, és töltsd meg a vécében a kapuk után.
Vagy mehetek én is egy nappal később…
És egyél valamit indulás előtt, mert a gépen drágább.
Dávid…
Igen?
Hagyd abba.
Mit?
Ne mondjad.
Mit ne mondjak?
Ne mondjál semmit.
Semmit?
Semmit.

IRODALMI MELLÉKLET
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KIT ÉRDEKEL AZ ŐSZINTESÉG?
HIDAS JUDIT

Mihály jobbnál jobb ételekkel, italokkal kényeztetett minket, közben viszont be nem 
állt a szája.

Pszichológiai kérdésekről, politikáról fecsegett, de volt, hogy a barátairól mesélt 
zaftos történeteket. Az se nagyon érdekelte, hallgatja-e valaki. Én könnyedén el tud-
tam menekülni előle, de anyám nem, pedig éreztem, legszívesebben elfutna ő is.

Amikor vasárnap este hazaértünk, óvatosan kérdezgetni kezdtem.
– Egyszerűen semmilyen problémát nem lehet vele megbeszélni – fakadt ki.
– Ez nem biztos, hogy olyan nagy baj, a magyarok úgyis csak panaszkodni tudnak 

– próbáltam megnyugtatni.
Ezen egy pillanatra ő is elgondolkodott.
– Lehet, hogy igazad van – sóhajtott fel. – Csak ne beszélne annyi butaságot. Be-

görcsöl tőle a fejem – tette hozzá letörten.
– És miért nem szólsz neki?
– Nem akarom őt is elveszíteni.
– De csak őszinte lennél.
Anyám keserűen felnevetett.
– Kit érdekel az őszinteség? Az én koromban muszáj kompromisszumot kötni. Így 

is azt gondolják a barátnőim, hogy velem van a gond, azért nem marad mellettem 
senki.

– Én nem gondolom ezt – mondtam, és megsimogattam a kezét.
Rám mosolygott, és átölelt.
– Sajnálom, ha néha igazságtalan vagyok veled. Én is érzem, hogy túl sokszor felka-

pom a vizet. Csak egyszerűen annyira nehéz ez a sok minden. Mihály, a munka, a sok 
feladat. Néha úgy érzem, jobb lenne nekünk csak ketten.

Így maradtunk, összekapaszkodva, egy darabig.
Másnap reggel anyám kedvesen fogadott a konyhában, és engem is jobb kedvre 

derített, hogy sikerült közelebb kerülnünk egymáshoz. Miközben ittam a teámat, kér-
dezgetni kezdtem a fiatalságáról, arról, hogy mit csináltak 68-ban meg a 70-es évek 
elején, amikor Amerikában és Nyugaton a diákok a szabadságért harcoltak.

– Klubokba jártunk, és Bródyt meg Illést hallgattunk.
– Apa mutatott nekem pár lemezt, Joplint, Doorst, Led Zeppelint. Nem akartatok 

fesztiválokra menni, Woodstockba meg máshova? Nem akartatok innen elmenni?
– Nem lehetett – mondta. – Csak egyszer szöktünk át Görögországból Izraelbe. Ez 

volt apád álma, látni, hogyan élnek a zsidók, mert itthon nem tudtunk róluk semmit.
– És milyen volt akkor ott?
– Szép volt, érdekes volt, csak nagyon idegen az egész. És az a meleg… – kapott a 

fejéhez. – Nem bírnék ki ott egy hónapnál többet.
– Én azért szeretnék majd utazni. Apa átmásolta nekem az Easy Ridert meg egy 

csomó mindent. Várj, megmutatom. – Beszaladtam a szobámba, és kihoztam a ka-
zettákat.

– Azt ígérte, nyáron elvisz magával két hétre – folytattam. – Kettesben mennénk, 
sátoroznánk Franciaországban és Németországban is.

Anyám maga elé meredt.
– Megint próbál magához édesgetni? – kérdezte.
Elhallgattam. Az asztalon lévő kazettákat bámultam.
– Nem erről akartam beszélni.
– Hanem?
– Mindegy – mondtam, és mindent visszavittem a szobámba.
Másnap átmentem Márti mamáékhoz ebédre. Először kimentünk a teraszra, a 

nagyanyám eldicsekedett a virágaival. Tényleg gyönyörűek voltak a muskátlik, amiket 
főként a nagyapám gondozott. Amikor aztán asztalhoz ültünk, Márti mama kijelentet-
te, hogy beszédük van velem.

Igyekeztem mélyeket 
lélegezni, és közben 

számoltam a 
perceket, mikor 

szabadulok végre. 
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– Tudjuk, hogy okos nagylány vagy, Eszter, és biztos meg fogod érteni azt, amit 
most mondunk.

Valószínűleg csak azért viselkedem ilyen furcsán anyámmal, folytatta, mert még 
senki sem magyarázta el nekem, milyen nehéz helyzetben van.

– Anyádnak éreznie kell, hogy mellette állsz – jelentette ki.
Aztán hosszan ecsetelte, apám milyen aljasul elbánt vele, kihasználta, becsapta, 

megcsalta, és még a családi vagyonon sem volt hajlandó tisztességesen osztozni.
– Egy rohadt tróger, aki azóta sem fizet anyádnak tartásdíjat – magyarázta, egyre 

jobban belelovalva magát a mondókájába.
Aztán azzal jött, hogy anyámnak nagyon sokat kell ám dolgoznia ahhoz, hogy en-

gem egyedül el tudjon tartani, amiért igazán hálás lehetek neki; és hogy ők nagy-
apámmal biztosak benne, hogy ha mindezt tudom, akkor nem dicsérem agyba-főbe 
apámat anyám előtt.

Arról nem beszélve, hogy már nagylány vagyok, és észre kellene vennem, hogy 
apám irántam tanúsított figyelme csupán színjáték, hiszen korábban sosem törődött 
velem, nem voltam fontos neki.

– Értsd meg, Eszter, valójában mindezt nem érted teszi, hanem azért, hogy még 
jobban kiszúrjon anyáddal – jelentette ki végül.

Ültem az asztalnál, bámultam a tányéromban úszó májgombócokat, próbáltam 
kanalazni a levest, miközben azon gondolkodtam, vajon a gombócok is ugyanúgy ful-
ladoznak-e, mint most én.

Igyekeztem mélyeket lélegezni, és közben számoltam a perceket, mikor szaba-
dulok végre. Minden héten jelenésem volt ebben a pörköltszagú lakásban, mert egy 
nagylánynak kötelessége, hogy rend-
szeresen látogassa a nagyszüleit.

Nagyanyám prédikációja után 
megfogadtam, hogy soha többé nem 
traktálom anyámat semmi olyannal, 
ami fontos nekem. A béke kedvéért 
igyekeztem továbbra is udvariasan 
viselkedni, de nem igazán maradt 
témánk a hétköznapi dolgokon kívül. 
Ráadásul valamiért nem tudtam az 
arcomnak parancsolni. Hiába igye-
keztem, az a mosoly, az a kedves pil-
lantás csak nem akart jönni. Ettől vi-
szont anyám ismét gyanakvó lett. 

Azzal vádolt, hogy minden fontos 
kérdést továbbra is apával beszélek 
meg.

Én pedig ismét a tányért néztem, 
aztán a falat, aztán meg az órát, hogy 
vajon mennyi idő, mire ennek vége. 
A továbbköltözést egyelőre nem tud-
tam napirendre tűzni, ezért jobbnak 
láttam, ha a szobámban töltöm az 
időm nagy részét. Ide még anyám 
sem mert belépni, akkora volt a kupi. 
A ruháim halomban álltak a szoba közepén, az asztalomon könyvek, füzetek hevertek 
összevissza, az ágyamon a takaró gombócban, a lepedőm összegyűrve, az éjjeliszek-
rényemen az előző esti vacsora maradéka.

Ha anyám néha-néha mégis bedugta az orrát, sopánkodni kezdett, hogy nem is-
mer rám, mindig olyan rendes kislány voltam.

Én is emlékeztem rá, hogy sokáig katonás rendet tartottam a szobámban, de 
mindez már a múlté volt. Élveztem a körülöttem lévő káoszt, és hétvégenként a ba-
rátaimmal belevetettem magam az éjszakába. Buliztam, ittam, és élveztem, hogy 
kellek a férfiaknak. Ha pedig otthon voltam, elvonultam a szobámba. Hallgattam a 
zenéimet, hol halkan, hol üvöltetve, vagy olvastam, és arról álmodoztam, hogy egyszer 
mindez, ami körülvesz, végérvényesen elmúlik, és egy jobb élet kezdődik.

IRODALMI MELLÉKLET
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A LÁNY, AKIVEL SZÍNHÁZBA 
MEGYEK, NEM SZOKOTT 

SZÍNHÁZBA JÁRNI

BAKOS GYÖNGYI

Ma öt órakor színházba megyek. Emiatt a délutánt elkértem a főnökömtől. Illetve csak 
a fél délutánt. Tulajdonképpen két órával szeretnék előbb elmenni. Nem mondtam 
meg neki, hogy miért, csak annyit, el kell mennem. Akár vissza is utasíthatta volna a 
kérésem, de nem tette, viszont nem volt ínyére a dolog. Még mondtam is neki, hogy 
nem tehetek róla. Utólag megbántam, talán nem illett volna mondanom, mégsem 
arról van szó, hogy meghalt az anyám, csak egy színházi előadás. Mégis bűntudatot 
éreztem, hogy ilyen apróság miatt elkéredzkedem. Nem csak egyszerűen színházba 
megyek, tulajdonképpen randevúm lesz. Második találkozás. Ez nyomósabb indok, 
viszont ebbe nem akartam beavatni a főnökömet. Egyáltalán semmit nem akartam 
neki mondani azon kívül, hogy el kell mennem délután négykor. 

A lány, akivel színházba megyek, nem szokott színházba járni, így meg sem lepő-
dött, hogy a darab délután ötkor kezdődik, nem volt számára szokatlan az időpont, 
mert ezek szerint nem tudja, hogy az előadások általában este hétkor kezdődnek. 

Ezt nagyon furcsának találtam. Amikor megkérdeztem, hogy ráér-e, annyit mondott, 
igen. Nem derült ki, hogy neki is el kell-e kéredzkednie a főnökétől, problémát jelent-e 
a délutáni színház. Talán igen, csak nem akarta nekem elmondani, de az is lehet, hogy 
olyan a munkahelye, hogy ez belefér. Lehet, hogy valójában tudja, hogy az előadások 
általában hétkor kezdődnek, de nem találta annyira meglepőnek az ötórai kezdést, 
hogy visszakérdezzen.

Délután négykor 
kiléphetek az ajtón, 
bármilyen indokom 

van is erre.
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Miután közlöm a főnökömmel, hogy ma négy órakor el szeretnék menni, kicsit 
rosszul érzem magam. Legszívesebben lemondanám a randit, a második találkozást, 
a színházat. Ahogy ezt végiggondolom, rájövök, hogy teljesen feleslegesen érzem 
rosszul magam, hisz a főnököm azt mondta, rendben, elmehetek. El vagyok engedve. 
Délután négykor kiléphetek az ajtón, bármilyen indokom van is erre. Nem firtatta. 
Lehet, rosszul láttam, hogy nem volt ínyére ez a dolog, csak én képzelem ezt mögé. 

Délután négykor ki fogok lépni az ajtón. Igyekszem majd úgy kimenni, hogy ne 
találkozzam a főnökömmel, ne lássa, ahogy veszem a kabátom, és megyek. Nem tu-
dom, miért csinálom ezt, hiszen elkéredzkedtem, ő elengedett, nincs ebben semmi 
rossz. Arra gondolok, hogy megvárom, amikor a főnököm olyan helyre megy az irodá-
ban, ahol nem látja, ha távozom, mert ha látja, hogy épp megyek ki az irodából, akkor 
mondani kéne valamit. Például, hogy most megyek, szia. Tudod, ma előbb megyek, 
hisz szóltam. Holnap találkozunk. Vagy hogy szia, most akkor mennem kell. Már négy 
óra, ideje mennem. Sajnálom, mennem kell, nem tehetek róla. Lehet, hogy nem is 
emlékszik, hogy elkéredzkedtem, és meg fog lepődni, hogy hát te meg hová mész, 
még csak négy óra. És akkor újra el kéne magyaráznom, hogy tudod, ma előbb kell 
elmennem. De azt sem szeretném, ha bejönne az irodámba, és ő mondaná az órájára 
nézve, hogy már négy óra, nem kell még indulnod? Nem fogsz elkésni? Nem sür-
gős, ahová menned kell? Ez borzasztó lenne. Ez lenne a legborzasztóbb. Fél négytől 
figyelni kezdem, mikor nincs a helyén, hogy ne vegye észre, amikor elhagyom az 
irodát. Előbb-utóbb csak ki kell mennie vécére, vagy csinál egy kávét a konyhában. 

Az első randevún a lánnyal egy cukrászdában találkoztam. Ő gyümölcskelyhet 
kért, én meg somlói galuskát, és ez igen jó választásnak bizonyult. Interneten ismer-
kedtünk meg. Egy politikai pártnak dolgozik, segíti az egyik polgármesterjelölt kam-
pányát. Furcsának is találtam, mert nem tűnt olyannak, aki egy politikai kampány-
ban dolgozik. Nem kérdezte meg, hogy én mit gondolok a politikáról. Nem beszél-
gettünk politikáról. Olyan érintőlegesen se, hogy mi a véleményem a biciklisávokról, 
vagy hogy lehetetlen parkolni a belvárosban, vagy hogy emelték a tömegközlekedés 
árát. A harmadik randevún moziba megyünk, azt mondta, válasszak én filmet. A da-
rabot is én választottam, igazából nem volt másra jegy, csak erre az öt órakor kezdő-
dő előadásra, általában ez az időpont nem szokott jó lenni az embereknek. Csak a 
nyugdíjasoknak vagy a gimnazistáknak, meg néhány úgynevezett szabadúszónak, 
munkanélkülinek, rugalmas beosztású embereknek, vagy olyanoknak, mint én, akik 
elkéredzkedhetnek a főnöküktől délután négykor különösebb, alapos indok nélkül. 

Nem derült ki, milyen filmeket szeret. Az a megérzésem, hogy nem jár moziba se, 
talán a filmeket se szereti. Évekig egyedül jártam színházba, ha nincs randevúm, akkor 
kénytelen vagyok egyedül menni. Szinte kivétel nélkül a hét órakor kezdődő darabokra 
megyek, mert hatig dolgozom. Péntekenként négykor végzek, így néha péntekenként 
el szoktam menni öt órakor kezdődő darabra, mert akkor nem kell elkéredzkednem. 
Nem szeretek elkéredzkedni. A lánynak nem volt jó a péntek, ezért kellett most men-
nünk, és amikor a jegyet vettem, végig se gondoltam, hogy mekkora bonyodalmat 
csinálok ezzel, talán egy pillanatra el is felejtettem, hogy hatig dolgozom. 

Nem is tetszik igazán ez a lány, mármint nem külsőre. Bár külsőre se annyira. 
Teljesen jelentéktelenül néz ki. Átlagos haj, bőr, szem, testalkat. Nem kövér, nem 
sovány, nem magas, nem alacsony, nem szép, nem csúnya. Nem nagyon figyeltem 
oda, miket mesél magáról. Ez nem jellemző rám, nagyon tudok figyelni. Nem túl 
okos, nem túl buta. A haja talán barna, a szeme is. Szemüveges. Azon gondolkodom, 
hogy felismerném-e az utcán, ha szembejönne velem. Nem tudom felidézni az ar-
cát. Egyszer találkoztunk eddig. A családjáról kérdezgettem, de nem emlékszem, 
van-e testvére. Sokat beszélt a szüleiről, igazából nem túl sokat, talán csak magához 
képest sokat, mert végig nagyon hallgatag volt. Az apja ügyvéd, az anyja bíró. Való-
színű emiatt forog a politika körül, de valahogy egyáltalán nem illik hozzá ez a világ. 
Színházba nem jár, szerintem moziba se. Szeret kirándulni, erre emlékszem. Én nem 
szeretek kirándulni. Semmi közös nincs bennünk. De az embernek muszáj ismer-
kednie, nem szabad feladni, nem kell beletörődni, hogy egyedül marad élete végéig, 
olyanokkal is találkoznia kell, akikkel semmi közös nincs bennük. Ő nem kérdezett 
rólam, azon kívül, hogy mivel foglalkozom. A munkám egyáltalán nem izgalmas, de 
meséltem neki róla, a munkatársaimról, akikről nem tudok sokat, a feladataimról, a 
főnökömről, a tanulmányaimról. Fontos, hogy egy randevú alatt ne legyenek kínos 
csöndek. Így én is kikérdeztem őt, bár a válaszaira nem igazán emlékszem. Mond-

ta, hogy szeret úszni. Elképzeltem, hogy 
elmehetnénk egyszer együtt strandolni, 
és talán ott hozzáérhetnék véletlenül a 
melléhez. Az átlagosnál kicsit nagyobb 
melle van, azt hiszem, ezért is voltam 
benne biztos, hogy még akarok vele ta-
lálkozni. Tudhat róla, hogy a melle a leg-
érdekesebb rajta, mert nagyon szűk, fe-
hér pólót viselt, a melltartója átlátszott. 

Évek óta nem volt második randim, 
általában az első randi után nem keres-
nek többé a lányok, illetve ha én kere-
sem őket, akkor valamilyen indokkal le-
mondják. Némelyik hazudik, azt mondja, 
nagyon szeretne találkozni, de amikor 
konkrét időpontról lenne szó, sose jó 
neki. Aztán egyszer csak nem válaszol 
többé. Egy olyan lány volt, aki tisztessé-
gesen megmondta, hogy nem tetszem 
neki, ne haragudjak. Volt olyan lány, aki 
nekem nem tetszett, kimondottan taszí-
tott, ott egyikünk se kereste többé a má-
sikat. Az egyik lány a randevún állt fel, és 
azt mondta, ne haragudj, de nem ilyen-
nek képzeltelek. És elment. 

Igazából a mai napon már minden-
nel végeztem, minden levélre válaszol-
tam, minden tennivalót befejeztem, 
nem maradt félbe semmi. Nincs miért 
maradnom. A főnököm 15:48-kor feláll, 
és kimegy a konyhába. Itt az alkalom, 
gondolom, gyorsan kisurranok az ajtón. 
Nem vesz észre. Arra gondolok, talán 
furcsa, hogy tizenkét perccel hamarabb 
eljövök, hiszen nem ezt beszéltük meg. 
Azt mondtam, négy órakor szeretnék 
ma elmenni, nem azt, hogy háromne-
gyed négy után pár perccel. Ha már 
15:48-kor el kell mennem, miért nem 
mondtam azt. Talán vissza kéne men-
nem, és megállni a folyosón. Öt percet 
a folyosón tölthetnék, így nem lehet azt 
mondani, hogy túl hamar távoztam, de 
megúszom a kellemetlen elköszönést 
is. Igazából pontosan tudom, hogy en-
nek semmi értelme, hisz miért állna 
bárki a folyosón, illetve mit számít a fo-
lyosón álldogálás a főnökömnek. Úgy-
sem a munkámat végzem már, csak a 
munkahelyemen vagyok. Kezemben a 
táskámmal, útra készen. Lehet, megkér-
dezi majd a munkatársaimat, hogy nem 
tudják-e, miért kellett elmennem ma 
hamarabb, ők meg azt mondják, nem. 
Én sem tudom, mondja a főnököm. 
Azért nem tudja, mert nem is kérdez-
te. Ha kérdezi, valószínű, megmondom. 
Hozzátettem volna persze, hogy majd 
ledolgozom, vagy hogy ez egy kivételes 
alkalom, nem tehetek róla.

IRODALMI MELLÉKLET
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Főztem este otthon, csörgött a telefonom, épp szabad volt a kezem, felvettem. Egon 
hívott, több éve nem beszéltünk. Gimnazista kora óta ismerem. Emlékszem, a 70-es 
évek elején hosszú hajat viselt, és feljárt egy híres író lakására, még a Balatonra is utá-
na ment, hogy megkérdezze, mit szól ehhez vagy ahhoz az írásához. Egon mára náci 
lett, kopaszra nyírta a fejét, de továbbra is megmaradtak az írói ambíciói.

Mesélte, hogy pár hónappal ezelőtt a felesége bemondta az unalmast: „Figyelj, 
mi most elköltözünk a gyerekekkel, nem érdekelsz, ne haragudj, vége, nem szeretlek. 
Sőt! Gyűlöllek.” Túl sokáig volt mellette, sokáig szerette, Egon meg csak azzal foglalko-
zott, hogy híres legyen, nem törődött semmivel az íráson kívül, a gyerekeivel sem. Az 
asszony otthagyta a hatalmas esztergomi házukban egyedül.

Azelőtt Egon jobboldali lapoknál dolgozott, ahol radikális írásokat jelentetett meg. 
Nagyon sötét dolgokról írt. Főleg olyasmikről, hogy mindenki maga felelős a társadal-
mi helyzetéért, hogy az ember csak annyit ér, amennyije van, és hogy az olyan tettek, 
mint például a lopás, genetikailag öröklődnek. Szégyelltem, hogy az ismerősöm, és 
megszakítottam vele minden kapcsolatot.

EGON
LÁNG JUDIT

Szégyelltem, hogy 
az ismerősöm, és 

megszakítottam vele 
minden kapcsolatot.
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A gazdasági válság kezdetekor költségkímélés címén leépítették a laptól, ahol dol-
gozott. A főszerkesztő titkárnője sms-ben bocsátotta el, majd kérdésére indokként 
kapott egy vállrándítást: kapitalizmus van. Szabadúszó újságíróként nem adtak meg-
bízást neki sehonnan, illetve ingyen írhatott. Majd kifizetik, ha nyer a szerkesztőség 
valami pályázaton. Ez is előfordult, de ritkán.

A felesége négy-öt nyelven tud, például görögül és bolgárul is. Idegenvezetőként 
az Andrássy úton és a Deák téren tájékoztatta a turistákat, olyasmikről is, hogy például 
hol lehet szőttest kapni. Gyakorlatilag ő tartotta el az egész családot.

Amikor az asszony lekapcsolódott róla, Egon elhelyezkedett egy Horváth nevű vál-
lalkozónál, akihez több száz munkás érkezik meg fél hatkor, hogy géppel szereljenek 
össze cuccokat: alkatrész-beszállítók egy autógyárhoz, azt hiszem.

Egon a válás után több hónapig úgy élt, mint egy remete, mígnem most március 
elején föloldott száz Rivotrilt vízben, meg ötven valami mást, és megivott rá egy egész 
kanna bort. Fehéret. Mondta, hogy nagyon kellemes érzések lepték el.

Ekkor merő véletlenségből bekopogott a volt felesége és annak negyvenkét éves 
kenyai barátja – albérlője Szentendrén –, csak úgy meglátogatták. Egon abban a pilla-
natban elveszítette az öntudatát, és legközelebb már a kórházban vagy kijózanítóban 
eszmélt, ami olyan volt, mondta, mintha a pokolban ébredt volna. Napokon át delirált 
élet és halál között, aztán észrevett egy embert a szomszéd ágyban, és kérte: jöjjön 
már, segítsen felülnie. A másik erre egyszerűen csak annyit mondott: nem.

Ismerem a Horváth családot, amelynek Egon dolgozik, mert a gyerekek, az én Évi-
kém és Horváth kislánya egy osztályba jártak, és a nagy puccos apuka meghívta az 
egész családunkat: gyertek, legyen nálunk buli, és megmutatta a pincében az úszó-
medencét és a kertben a sportpályát is.

Egon azt mondta: most képzeld el, ez a pali annyira gazdag, hogy fel sem tudom 
fogni, és nekem havibérként hatvanezer forintot ad. Tényleg félelmetes.

Egon elmondta még, hogy az életének nincs más célja, mint hogy visszaszerezze 
a családját, a gyerekeit, a feleségét, és azok után, amin keresztül ment, főleg Istent. 
Gondolom, volt ideje merengeni a gyári szalagmunka mellett a korábbi írásain.

Nem jönnél ki? – mondta. Nem vagyok mobil, gyere, látogass meg! Elmehetnénk 
vasárnap közösen misére a Bazilikába. Teljesen kihűltem – folytatta –, nem tudom 
megkülönböztetni a csúnyát a széptől, a jót a rossztól.

Egon totál kész: nincsen senkije, eltávolodott tőle már mindenki. Most Istent ke-
resi.

IRODALMI MELLÉKLET
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A programok két nagy csoportra külö-
nültek el, hiszen a színházi előadásokon 
és a művészeti eseményeken túl a fesz-
tivál három napja alatt szakmai beszél-
getésekre is sor került: elsősorban a ma-
gyarországi független színházak létéről, 
a kísérletezés és a megújulás lehetősége-
iről esett szó. Emellett a Goethe Intézet-
nek a Színházi Dramaturgok Céhével kö-
zösen szervezett szimpóziumán olyan 
magyar színházi alkotókat, rendezőket, 
dramaturgokat és tervezőket is megszó-
laltattak, akik évek óta rendszeresen dol-
goznak németországi színházakban.

Hogy mit jelent a színházi szabad-
ság és mit jelent függetlenként alkotni 
ebben a mostani, minden szempont-
ból kiélezett helyzetben, arról Borbás 
Gergő, az Itt és Most Társulat művé-

szeti vezetője és egyúttal az esemény 
házigazdája, Gyarmati Katalin, a Stúdió 
K Színház igazgatója, Sztarenki Pál, a 
Pinceszínház igazgatója, valamint Já-
szay Tamás színikritikus beszélgetett 
a megnyitón. Az ezt követő szakmai 
kerekasztal-beszélgetésen a társulatok 
arra keresték a választ, milyen jövőbeni 
együttműködést hozhatnak létre az egy-
mástól különböző, a hétköznapokban 

mégis szoros fizikai közelségben alkotó 
színházi műhelyek. 

A társulatok több szempontból is 
egymásra vannak utalva, mondta erről 
kérdésünkre Borbás, elsősorban mégis a 
folyamatos erőforráshiány az, ami miatt 
rákényszerülnek az együttműködésre. 
Amellett, hogy a saját társulati közegük-
ben igyekeznek a legtöbbet nyújtani, a 
cél az, hogy megtalálják azt a lehetséges 
formát, amelyben együtt alkothatnak. 
Mindehhez, vélte Borbás, elengedhetet-
len a  társulatok közötti erőforrás-meg-
osztás, a közös érdekképviselet, a szak-
mai kooperáció – és nem utolsósorban a 
fesztivál évenkénti megrendezése, a kö-
zös produkciók adta lehetőség az együtt- 
gondolkodásra és a vendégtársulatok be-
fogadására. A hely, vagyis maga a Ráday 

utca ugyanis, mondta Borbás, egyszerre 
kiváltság, ugyanakkor felelősség is: egy-
mást segíteni, támogatni. Végül kiemelte, 
hogy a korábbi tapasztalatokból kiin-
dulva a Magyar Fesztivál Szövetség által 
frissen bejegyzett RUSZT-on a legelső 
fesztiválokhoz, a Starthoz, illetve a Re- 
Starthoz képest a jövőben kevesebb, még 
inkább színházi fókuszú programokat 
szeretnének megvalósítani. 

Utóbbi az érdeklődők számára már 
a mostani eseménysorozaton is érzé-
kelhető volt, hiszen nem csupán a részt 
vevő, illetve a vendégül látott színházak 
friss előadásaiból, hanem színházi ne-
velési (MáSzínház: BeReal), gyerekek-
nek szóló, valamint inkluzív darabokból 
(MáSzínház: Kontra Verona) is választhat-
tak – a hat helyszínen zajló programból 
húsz színházi esemény volt. 

A fesztivál első napján – pénteken – 
a Kettőspont Színház & spirituális ügy-
nökség a Túlélők, az Itt és Most Társulat 
a Sarkadi Imre azonos című regényéből 
készült, A gyáva című új előadását mu-
tatta be. A Pinceszínházban pénteken 
és szombaton a Freeszfe Egyesülettel 
közös bemutatón a közönség Csehov 
Hattyúdalát nézhette meg, vasárnap este 
pedig ugyanezen a helyszínen a Kősze-
gi Várszínház előadását, a Verát, amely 
Grecsó Krisztián azonos című regényé-
ből készült.

A színház mellett mindhárom napon 
helyet kapott az irodalom is a VerShaker 
program keretében: Závada Péter fellé-
pése mellett egy-egy fiatal költő – Tóth 
Réka Ágnes, illetve Bán-Horváth Veroni-
ka – is bemutatkozhatott. Velük a pódi-
umra kikészített színes shakerekből vé-
letlenszerűen kihúzott verseikről, azok 
szimbolikájáról, keletkezéséről, a köl-
tőlétről és nem utolsósorban az indulá-
sukról beszélgetett különböző helyszíne-
ken, színészek közreműködésével Zoltán 
Áron. Olyan változatos témák és inspi-
rációk is szóba kerültek, mint az öko- és 
biopoétika, a versek „üzenetei”, egy pesti 
villanypóznára aggatott melltartó, vala-
mint hatalom és költészet kapcsolata. 

A hagyományos színházi előadások 
mellett színházhoz kapcsolódó progra-
mok is várták a fesztivál második nap-
ján az Itt és Most Társulatnál az oda el-
látogatókat, akik a MesélŐk című zenés 
családi előadás után improvizációs 
workshopon, illetve kiállításmegnyitón 
is részt vehettek. Ugyanekkor a Stúdió K 

ÖSSZMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ A RÁDAYBAN

RUSZT IS

November 4. és 6. között idén is több mint harminc színházi, zenei, képzőművészeti 
és irodalmi programmal várta a látogatókat a RUSZT (Ráday Utcai Színházi 

Találkozó), amelyet korábban Start, majd ReStart néven ismerhetett a közönség. 
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társulati tagjai házi készítésű reggelivel 
és egész napos garázsvásárral készültek, 
amelyen a már nem játszott kultikus 
előadásaik kellékeire lehetett licitálni. 
Az este a Kettőspontban zárult az All In 
Three – Vasicsek Öcsi János, Nagy Sza-
bolcs és Gyenge Lajos – jazz-blues-kon-
certjével. 

Vasárnap délelőtt ugyancsak a Ket-
tőspontban Formanek Csaba tartott  
A színészi extázis útjai címmel worksho-
pot, az Itt és Most Társulatnál pedig a 
Mit játsszunk? társasjátékos rendezvé-
nyen számos remek modern társasjá-
tékot próbálhattak ki az érdeklődők. A 
Stúdió K az Odüsszeusz bolyongásai című 
darabot mutatta be, amit Karsai György 
beavatószínháza követett. Gyerekelőa-
dás és mégsem, amelyen a mesés ele-
meknek is komoly jelentőségük van. Aki 
az utóbbi években figyelemmel kísérte 
a Stúdió K gyerekeknek szóló – ám fel-
nőttek számára ugyanúgy élvezetes – 
gyerekdarabjait, jól tudja, hogy ezekben 
az előadásokban zene és vizualitás, kép-
zőművészet és bábjáték (valamint Né-
meth Ilona csodás bábjai és kellékei) ki-
vételes összhangját tapasztalhatja meg 
a néző. Az Odüsszeusz azonban nemcsak 
a már említettek miatt emlékezetes, ha-
nem a hazatalálás motívuma miatt is, 
amely, ahogy azt Karsai a beavatószín-
házi beszélgetésben kiemelte, ebben az 
eposzban különösen szépen és mindig 
a nők közreműködésével, segítségével 
valósul meg.

Az otthon- és identitáskeresés prob-
lémája, nehézségei kerültek fókuszba 

a Láthatáron Csoport és a KV Társulat 
Kiállok magamért című, állami gondosko-
dásban élőkről szóló vendégelőadásában 
is, amelynek este ugyancsak a Stúdió K 
szolgált helyszínéül. A mélyinterjúk-
ból létrejött darab – amely az alkotók 
szándéka szerint a fiatalkori prostitúció 
témáját feldolgozó Kiállok érted pozití-
vabb hangú folytatása – súlyos kérdése-
ket boncolgat: hogyan lehet háttér nél-
kül, embertelen körülmények és számos 
buktató ellenére is küzdeni, kitartani és 
megvalósítani az álmainkat. A Czukor 
Balázs rendezte dokumentumszínház-
ban három nő meséli el valós karakterek 
(két férfi, egy nő) sokszor szívszorító, fel-
háborító, olykor végtelenül abszurd élet-
történetét születésüktől kezdve egészen 

odáig, hogy sikerült kilépniük az állami 
gondoskodás kötelékéből, és megpró-
bálták a kezükbe venni a sorsukat. Egy 
hatalmas, piros telefonkagyló, túlmére-
tezett Milka csoki, hófehér pólyába bu-
gyolált bábu, gigantikus boríték és egy 
rendőrsapka – mindössze ez a néhány 
szimbolikus tárgy szolgált kellékként a 
minimalista előadásban, egyszerre je-
lenítve meg az otthon, a valahová tarto-
zás reményét és a kiszolgáltatottságot. 
A színpadon megjelenített történetek 
főszereplői közül többen is jelen voltak 
nézőként, majd az előadást követő be-
szélgetésen: megkönnyebbülés volt látni, 
hogy egyikük sikeres, diplomás rendőr-
ként mára megtalálta, amit keresett.

Gáspár S. Anna
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Az intézményesült 21. századi kultúr-
kommunában a kisebb, új vagy réteg-
érdeklődésre számot tartó szervezetek, 
művészek informális csoportjai működ-
hetnek a piaci bérleményekhez képest 
jóval rugalmasabb feltételek mellett. 
A hasonló helyek ugyanis sorra bezár-
tak Budapesten, ezért kezdeményezte 
Döme Zsuzsanna kultúráért felelős al-
polgármester, hogy a 9. kerület adjon 
helyet egy ilyen kulturális színtérnek.  
A korábban a Novus Alapítványi Művé-
szeti Iskola által használt, de 2008 óta 
üresen álló helyszínt önkéntesek és az 
önkormányzat segítségével újították fel. 

A Konnektor belső terének megter-
vezésében Tripsánszki Dávid András 
nyújtott nagy segítséget. A festőművész, 
grafikus, muralfestő és szociális mun-
kás rengeteg területen próbálta már ki 
magát a képzőművészeti foglalkozások 
szervezésétől a szitanyomáson át a ze-
nekari grafikai munkákig. 

A ház kialakítási munkáit a Freak 
Fusion Cabaret és a Tűzmadarak for-
mációból is ismert Mező András vezet-
te. A minta a második kerületi Jurányi 
Inkubátorház (is) volt, otthont adni és 
lehetőséget kínálni független művészeti 
szervezetek számára az alkotásra. 

A november végi első szülinapon le-
hetőség nyílt megismerkedni a házban 
tevékenykedő szervezetekkel és a Kon-
nektor víziójával. Volt Freeszfe-előadás 
(Béranyám, én egy búcsúban rekedtem), be-
szélgetés a budapesti inkubátorházak-
ról, és hogy a testnek is jusson, közös 
főzés a Budapest Bike Maffiával. Az ado-
mánygyűjtéseket és ételosztásokat ko-
ordináló BBM volt a Konnektor legelső 
lakója, amelyet a társadalmi apátiából 
való kimozdulás vágya és a tenni akarás 
hívott életre 2011-ben. Ételadományok 
elkészítésével és gyűjtésével kezdték a 
munkát; az adományok kiosztásakor 

EGYÉVES A KONNEKTOR

KAPCSOLÓDÁSI PANORÁMA 

Első születésnapját ünnepelte a Konnektor Művészeti Inkubátorház a Vágóhíd 
utcában. Ott, ahol szinte a semmiből teremtették meg a független művészeti 

társulások terét. Az önkormányzat egy régóta használaton kívüli ingatlant 
engedett át számukra. A ma már az FMK tagintézményeként működő 

inkubátorház egész nap nyitva áll, adott a lehetőség kapcsolódni. A Konnektor 
név is a művészeti ágak és az emberek egymáshoz kapcsolódását jelképezi.

Fekete Ádám (középen)
Ódor Gergő (bal oldalon)
Szacsvai István (jobb oldalon)
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bringával keresték fel az utcán és a szoci-
ális ellátásban élő hajléktalan embereket. 
Az elmúlt jó pár évben a BBM megkerül-
hetetlen csapata lett az innovációnak, 
a kreativitásnak, az új megoldásoknak 
ezen a területen.

A MOOK összművészeti társulat 
tagjai olyan művészek, akik saját ötlete-
iket szeretnék csapatban megvalósítani.  
A társulat szerepe az, hogy az alkotók jól 
összeszokott emberekkel dolgozzanak 
hosszú távon, a technikai vagy művészi 
segítséget emiatt gördülékenyen és gyor-
san kapják meg.

Nyomozni is ért. A Moulin Rouge me-
cénása című, a múlt század eleji Párizs-
ban játszódó színházi kalandjáték nézői 
aktív közreműködőként (nyomozóként 
vagy nyomozócsoportként) deríthettek 
fényt arra, mi történt és ki a tettes.

A CSÁO! Drámapedagógiai Műhely 
a gyerekekhez szól. Drámafoglalkozásai-
kon fantáziavilágot teremtenek, amely-
ben önfeledten lehet játszani. Szárnyal-
hat a kreativitásuk, miközben felelőssé-
get is vállalnak a játékon belül döntései-
kért és egymásért. A CSÁO-sok szerint a 
társadalmi változáshoz kulcsfontosságú 
a gyermekkorban megtapasztalt nyitott-
ság és kreativitás, hogy a gyerekek olyan 
felnőtté váljanak, akik mernek tenni ál-
maik valóra váltásáért.

A Társadalomklinika Egyesület (az 
idei Élő Adáson támogatható szervezetek 
egyike, lásd a 32. oldalt) tagjai főleg fiatal, 
diplomás szociális szakemberek, akiknek 
az a céljuk, hogy olyan szociális szol-
gáltatásokat nyújtsanak, amelyek az 
amúgy a rendszerből kieső, többnyire 
veszélyeztetett fiatalok számára kínálnak 
közvetlen hangulatú szabadidős tevé-
kenységeket, mint a DJ-szakkör, közös-
ségi falfestés, szövegírás, rappelés, közös 
zenélés. A programok során lehetőség 
nyílik a bizalmi légkör kialakítására és a 
fiatalok bevonására a többi programjuk-
ba, mint a Jövőműhely vagy a szexedu-
kációs és drogprevenciós foglalkozások.

Zene nélkül persze itt sincs élet – be 
van dugva rendesen a Konnektorba a 
Freak Fusion Cabaret is, amely a múlt 

századi vándorcirkuszok varietéhangu-
latú világát jeleníti meg mai ízzel, némi 
sötét humorral fűszerezve. A látványos 
zsonglőr-, akrobatika-, légtornász- és 
börleszkjelenetek előadói a hazai under-
ground cirkuszi élet (k)rémjei. 

Látható volt még a Konnektor-szüli-
napon Bagossy Júlia filmje, A kutyák nem 
esznek füvet, amely a X. Friss Hús fesztivá-
lon elnyerte a legjobb 30 év alatti ren-
dezőnek járó díjat. S hozzá Cseke Tamás 
installációja a folyosón, meg Keleti Ká-
nya kiállítása a MOOK teremben.

A Test- és Lélekszépítő Alapítvány 
(lásd a 9 novemberi számának 30. oldalát) 
pedig ingyenes manikűrszolgáltatással 
várta a betérőket. A civil szervezet kuráto-
ra, Rózsa Magdolna szociális kozmetikus 
2017-ben kezdett adományszervezéssel 
foglalkozni – az ingyenes szépségápolás 
mellett, amelyet a rászoruló családok, 
gyermekek és egyedülálló idősek részé-
re nyújt. Létrehozta a Test- és Lélekszé-
pítő Alapítványt, hogy professzionális 
módon működhessen. Rózsa Magdolna 
nemcsak hajat vág rászorulóknak, vagy 
a körmüket hozza rendbe, de a lelkükkel 
is törődik. Karácsonykor pedig sok-sok 
kisgyerek kívánságát teljesíti a ma már 
visszatérő adományozókkal. 

Kender kell a közbeszédbe – a Zen-

gető Kulturális Egyesület azon van, hogy 
a művészet sokoldalú eszközeivel be-
mutatva essék rendesen szó a kender-
ről, erről az elfeledett haszonnövényről, 
amelyet már ükapáink is termesztettek. 
Visszatalálni a gyökereinkhez, megérezni 
a közösség teremtő erejét – ez a Zengető 
missziója. Alapítói olyan fiatal művészek, 
akiket a természet és az annak ciklusai-
hoz kapcsolódó hagyományok inspirál-
nak. Kézműves vagy képzőművészeti 
workshopok, zöld szemléletű előadások 
és beszélgetések, mozgásórák, dobkör és 
táncműhely – mindezt megtalálja, aki 
konnektál velük.

Tóth Dóri zenész és énektanár óráin 
nem csak énektechnikai, hanem gyakran 
az éneklésben is releváns, életmóddal 
kapcsolatos témák is előkerülnek. Olyan 
technikákat, eszközöket ad a tanítvá-
nyai kezébe, amelyek emberileg és szak-
mailag is biztosítják a fejlődést – jöhet 
meditáció, szabad asszociációs írás vagy 
egyéb gyakorlat.  

A Grund Színházat 2011-ben az az 
Andrew Hefler alapította, aki megho-
nosította Magyarországon a színházi 
és alkalmazott improvizáció műfaját.  
A társulat művészei a való életből ellesett 
pillanatokat mutatnak be a színpadon – 
kifinomult humor segítségével.

A Freak Art Lab meg egyenesen a 
Konnektorban született! A társult alko-
tóknál közös a felhasznált alapanyagok 
palettája – bőr, bringabelső, fém, textil, 
akármi, ami épp a kezükbe akad – és a 
hozzájuk való viszonyulás. Törekednek 
a hulladékmentes anyagfelhasználásra, 
újrahasznosítanak és átstrukturálnak. 
Ékszerek, kiegészítők, lakberendezési 
tárgyak születnek így, és ezt a tudást és 
tapasztalataikat adják át workshopjaikon.

Melinda Rose
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Vagy legalábbis árnyalni azt a korabeli 
(és részben a mai napig létező) képet, 
ami kizárólag egyetlen szerepet szánt a 
húszévesen megözvegyült Szendrey Jú-
liának: a sírig hűséges asszonyét. 

A színpadon emlékezetes beállások-
ban és epizódokra tördelt stációkban 
mutatkozik meg az a végtelennek tet-
sző időszak, amikor még nem kezdődött 
el a második házasság pokla, hogy aztán 
még sűrűbb és sötétebb legyen minden. 
Bagossy Levente folyamatos átmeneti-
séget érzékeltető díszlete megkönnyíti 
mindennek átélését: hol a magasban 
egymásnak feszülő, hol recsegve-ro-
pogva leengedett létraerdők sűrűjében, 
állandó mozgásban, zajban és bizonyta-
lanságban járunk. Ahová a Dagerrotípia 
nyílt építési területet formázó játéktere 
– mi, nézők is takarófólián átvezető kes-
keny pallón érkezünk meg a nézőtérre 
– bepillantást enged.

A Fodor Tamás rendezte darab 
Szendrey Júlia titkos naplója, továbbá 

hiteles és képzelt beszámolók nyomán 
érzékenyen mutatja meg a szerelmét 
egyik pillanatról a másikra elveszítő, 
kisgyermekével magára maradó fiatal 
nő kétségbeesett igyekezetét, ahogyan 
minden követ megmozgat – és közben 
számtalan megalázó helyzetbe kerül, 
zaklatásnak is kitéve –, hogy megtalál-
ja Petőfit. Mindezt a kettős szerepek 
és a szerepösszevonások, amelyekben 
szinte mindenki remekel, az egy-egy 
jelenetben feltűnő bábok, a látvány és 
a zene még izgalmasabbá és átélhe-
tőbbé teszik. Pallagi Melitta fiatal Júliája 
kezdetben fáradhatatlanul küzd, lényét 
áthatja a remény, míg Homonnai Kata-
lin – Horvátnéként – elsajátította már az 
alkalmazkodás és a megváltoztathatat-
lanba beletörődés rutinjait. Mozdulatai 
némán tükrözik a szeretetlenséget, az 
egykor szenvedéllyel lobogó hit elvesz-
tését. A Vicei Zsolt játszotta második férj 
jól hozza Horvát Árpád egyszerre zsar-
noki és sértődött kispolgári figuráját, 

aki Júlia számára egy idő után nem volt 
más, mint aki „csak buja állati szenve-
délye köteles megosztóját” látta benne. 
És akit végül, haldoklása idején attól is 
eltiltott, hogy a sírjához a jövőben kilá-
togasson. 

Kettejük egymáshoz való viszonya, 
kapcsolatuk egyre súlyosbodó válsága 
gyötrő kérdéseket vet fel. Milyen le-
hetőségei adódtak vajon a boldogulásra 
egy nőnek a mindennapokban férj vagy 
más támasz nélkül a korabeli magyar 
metropoliszban? Lehetett-e a saját – és 
nem kizárólag a férje – jogán alkotó 
ember egy kiemelkedően tehetséges, 
kezdettől pezsgő intellektuális életet 
élő művelt nő, aki verseket ír, publikál, 
és – Magyarországon elsőként – An-
dersen-meséket fordít? Mekkora az a 
boldogtalanság, a családi és a házasság-

gal járó terhek, az állandó megaláztatás, 
a meg nem értettség, amit nőként és 
anyaként el kell viselnie – ha már a válás 
a társadalmi elvárások és az egziszten-
ciális ellehetetlenülés miatt szóba sem 
jöhet –, hogy egyáltalán létezni tudjon? 
És mi jár egy nemzeti hős özvegyének? 
Meg nem értettség és élethosszig tartó 
reménytelenség egész biztosan nem, a 
valóság kimerevített, kendőzetlen meg-
mutatása annál inkább. A Dagerrotípia 
éppen erre vállalkozik.

STÚDIÓ K: DAGERROTÍPIA 

MI JÁR EGY NEMZETI HŐS 
ÖZVEGYÉNEK? 

A törékeny alkatú múzsa, Petőfiné nadrágban jár, és szivarozik, az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc idején lelkesen varrja a nemzeti színű 

kokárdákat. A szabadságharc leverése után eltűnt férjét kutatja a harcmezőn, 
majd újra férjhez megy, amivel elárulja a költőt – a tankönyvekből sokáig 

csupán ennyit tudtunk a nemzeti hős özvegyének életéről. E finoman szólva is 
torz szemlélettel a Stúdió K darabja, a Dagerrotípia igyekszik leszámolni.
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Pallagi Melitta, Vicei Zsolt, Homonnai Katalin

Lovas Dániel, Homonnai Katalin, Spilák Lajos
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A Mátyás utcai központban a háromszáz 
fős koncertterem mellett helyet kapott 
a jazz hazai és nemzetközi nagyjait fel-
léptető Opus Jazz Club. Itt található a 
százezer tételes zenei gyűjteménnyel 
bíró Magyar Zenei Információs Köz-
pont és Könyvtár, amely indulása óta fo-
lyamatosan látja el naprakész informá-
ciókkal az érdeklődőket. Itt van a mára 
közel kétszázötven klasszikus, kortárs és 
jazzalbummal büszkélkedő lemezkiadó, 
a BMC Records. És itt lelt otthonra az 
Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvány 
is, amely fiatal karmesterek és zene-
szerzők továbbképzésével foglalkozik, 
világhírű művészek bevonásával.

A BMC évi mintegy hétszáz ren-
dezvényének felét a klasszikus, kortárs 
és jazzkoncertek, zenei ismeretterjesz-
tő előadások, közönségtalálkozók, ze-
nei kurzusok és továbbképzések adják. 
Visszatérő fellépők a magyar jazzvilág 
legnagyobb figurái: Borbély Mihály, 
Dresch Mihály, Grencsó István, Feke-
te-Kovács Kornél – hogy csak pár nevet 
említsünk.

De hogyan is indult ez az egész?
A központ vezetője és tulajdonosa, 

Gőz László, a BMC megalapítója a Ze-
nekadémia jazztanszékének tanára, aki 
a Brass Age, az LGT, az ESO Group, a 
Jazz+Az zenésze is volt, s az európai hírű, 
kortárs zenét játszó, 1979-től 1989-ig mű-
ködő legendás 180-as Csoport egyik ala-
pító tagja is.

A kezdeti weboldal után hamarosan 
létrejött a BMC Records. Egyik első ki-
adványuk Eötvös Péter Atlantis című 
műve volt, a legutóbbi időkből pedig a 
nemrég elhunyt Szakcsi Lakatos Béla 
utolsó albumának felvételeit érdemes 
megjegyezni.

Az elsősorban Gőz saját vagyonából 
finanszírozott BMC-univerzum egyre 
szerteágazóbbá vált, és egyre több he-

lyiséget béreltek itt, a Ferencvárosban.  
A két ezres évekre nyilvánvalóvá vált, 
hogy ideje egy fedél alá hozni az összes 
tevékenységet. A Mátyás utca 8. szám 
alatti ház – hajdan déligyümölcs-ke-

reskedés, amelynek sarokerkélyéről 
szemmel lehetett tartani a befutó dunai 
teherhajókat – akkoriban elég lepusztult 
állapotban volt. Az önkormányzat kis 
híján lebontatta az 1890 óta álló épüle-
tet, de még idejében jelent meg a BMC 
csapata, hogy újra megtöltsék élettel. Az 
ingatlan megvásárlása és a megnyitása 
között hét év telt el – akkor is beleszólt 
egy válság az életükbe. Egy érdekesség: 
a ház klasszicista homlokzatát díszítő 
modern sarokelemet Gőz László lánya, 
Dorottya tervezte.

A négyezer négyzetméteres zenei 
központ, a Budapest Music Center vé-
gül 2013 márciusában nyílt meg, a föld-

szinten koncertteremmel, az emeleten 
könyvtárral és próbatermekkel, mű-
vészrezidenciával és egy professzori la-
kással. Kurtág György él itt.

A 150 fős, kétszintes Opus Jazz Club 
az alagsorban és a földszinten kapott 
helyet. A klubot nemzetközi szinten 
is jegyzi a jazzvilág, főleg azóta, hogy 
2015-ben itt volt a European Jazz Con-
ference.

Míg más jazzklubok törekednek 
arra, hogy kiszolgálják a mainstream 
közönségízlést – már amennyire a jazz 
esetében mainstreamről beszélni lehet 
–, addig itt szívesen adnak helyet az új 
utakat kereső produkcióknak. Gőz és 
csapata nem titkolt célja, hogy olyan kö-
zeget teremtsenek a zenészek számára, 
amelyben lehetséges a kompromisszu-
mok nélküli alkotás. Út a szabadságba.

BMC: A FERENCVÁROSI ZENEI KÖZPONT 

KLASSZIKUS, KORTÁRS 
ÉS JAZZ

Összekötni a magyar klasszikus zene és a jazz 
múltját és jelenét – ezzel a céllal alapította 
Gőz László a Budapest Music Centert 1996-

ban. És akkor az egész történet még csak egy 
weboldal volt. Ebből a netes zenei adatbázisból 

nőtte ki magát a mai ferencvárosi BMC. 

mintegy hétszáz 
rendezvényének felét 
a klasszikus, kortárs 

és jazzkoncertek, 
zenei ismeretterjesztő 

előadások, 
közönségtalálkozók, 

zenei kurzusok és 
továbbképzések adják
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A híres 2B Galéria a 47-es szám alatt erő-
sen kivilágítva, barátságos, melengető 
oázisként várja az egész városból, hogy 
ne mondjam, a világ minden tájáról ez 
alkalomból idesereglett nemzetközi mű-
vészetértő és -szerető közönséget. Itt van 
Böröcz László, a 2B vezetője és a híres 
nyújorki performanszművész, András 
öccse; ha majd ráér, ő visz minket körbe 
a galéria összes termein. A falakon kép-
regény, több is, de minket legfőképp az 
első teremben felaggatott A Bori notesz 
története című érdekel, amely a régebben 
érettségi tételként is ismert híres törté-
netet meséli el: Radnóti Miklós magyar 
katolikus költő utolsó napjainak és ver-
seinek hatalmas poszterekre rajzolt régi 
meséjét.

A szerző a szerb Aleksandar Zograf, 
vagyis eredeti polgári nevén Saša Rake-
zić, aki már vagy harminc éve tör a vi-

lághírnév felé, a legismertebb amerikai, 
olasz, német és francia magazinokban is 
publikál. Nem soroljuk el főbb műveit, 
mert erre itt nincs elég hely, de az ol-
vasó nyilván bemondásra is elhiszi ne-
künk, hogy jelentős művészről van szó, 
hiszen különben mi sem hagytuk volna 
ki miatta a francia–dán rangadót (és 
Mbappé két felejthetetlen gólját).

Zograf a történet szerint egyszer 
elvetődött a szerbiai Borba, ahol rácso-
dálkozott az elhagyatott régi rézbánya 
és kényszermunkatábor romjaira, majd 

gondosan utánajárt a borzalmas máso-
dik világháborús történet siralmas rész-
leteinek, amelyeket régebben a magyar 
középiskolások is ismertek.

Utána rajzolta meg tizennégy lapon 
a múlt homályos ködéből előderen-
gő történetet, amelynek végén a nagy 
magyar költőt ártatlan sorstársaival 
együtt a nyilas magyar keretlegények 
és csendőrök meggyilkolták, s Radnóti 
meggyötört testével együtt az utolsó tíz 
versét rejtő füzetet Abdán elföldelték. 
(A füzet vagy tíz hónapnyi föld alatti lét 
után az exhumáláskor a költő viharka-
bátjának zsebéből került elő.)

Itt, nagy posztereken a galéria falára 
kiakasztva a történet szinte megeleve-
nedik, a száraz leírásnál plasztikusabb, 
dinamikusabb, amilyen lapozgatható, 
nagyalakú, színes albumokban lenne: 
így szélesebb kör számára válik befo-
gadhatóvá.

Ennél már csak az lenne még di-
namikusabb, ha mozgófilm készülhet-
ne belőle – de apropó mozgófilm: a 
2B Galéria díszvendége ezen az estén 
maga Zograf, akit, mint napjaink goj-
kómiticsét, körülzsongnak a rajongói. 
És valóban, igazi filmsztárról beszélünk, 
hiszen a megnyitó utolsó mozzanata-
ként levetítik nekünk, ha nem is Kolo-
rádó, de Kaktusz Kid utolsó kalandját, 
azt az egyórás dokufikciós filmet, amely 
a negyvenes évek Belgrádjában játszó-
dó igaz történetet beszél el. A történet 
hőse a tragikus sorsú képregényrajzoló, 
Veljko Kockar, a filmben pedig maga 
Aleksandar Zograf jár utána és mesél el 
nekünk minden felkavaró részletet.

A kiállítás és a film még december 
22-ig megtekinthető.

Kis csapatunk a kilencker Robert 
Capájával, Déri Miklóssal kiegészülve 
némileg felkavart lélekkel hagyja végül 
el a helyszínt, de mégis azzal a boldog 
tudattal, hogy már megint jobbat csele-
kedtünk, mint a náci időkben meggaz-
dagodott dr. Oetker.

2B GALÉRIA

A BORI NOTESZ KÉPREGÉNYE

E hűvös késő novemberi szomorú délutánon, amikor kerületünk bródvéje,  
a Ráday még csak várja, hogy legyen végre valami, az önök fáradhatatlan 
hemingvéje, megelőzve a nyújorktájmsz mindenhová késve érkező és ott 

értetlenül bámészkodó különtudósítóit, már ott van a helyszínen. 

utánajárt a borzalmas 
második világháborús 

történet siralmas 
részleteinek

Tardos JánosAleksandar Zograf
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ÁTADTÁK A HALÁSZ PÉTER- ÉS A LÁBÁN RUDOLF-DÍJAKAT 

A SIKER ANATÓMIÁJA

Noha több torta is érkezett a Trafóba a november 18-án megtartott  
színház- és táncművészeti díjátadóra, az ölelések száma nagyobb figyelmet váltott 
ki. Merthogy, amint az ismertetőkben vissza-visszatért, a covid jelentette a legfőbb 

kihívást e két művészeti ág számára 2020-ban és ’21-ben. A lezárás traumáját  
esztétikai és pszichológiai értelemben is fel kellett dolgozni.  

Így a gálán a szakmabeliek összeborulása (maszk nélkül) már-már 
egy csoportterápia örömteli eseményére emlékeztetett. 

Először a 2019-ben alapított Halász Pé-
ter-díj átadására került sor. A kuratóri-
um egyik tagja, Herczog Noémi a füg-
getlen területek működési támogatásá-
val kapcsolatos évtizedes anomáliákról 
is beszélt, de a felvezetője inkább tár-
gyilagos, mintsem panaszos benyomást 
keltett. Kiemelte, hogy a színházcsinálás 
nem folytatható ugyanott, ahol a pandé-
mia miatt abbahagytuk, nincs visszaté-
rés, és illúziói a díjazottaknak sincsenek. 
Jól passzolt ehhez, hogy először a Gro-
tesque Gymnastics A kudarc anatómiája 
című előadását laudálták. Fontos benne 
a feszültség az artista épsége, hibátlan 
mozgása és egy kísérőmonológ között, 
amelyik a felkészülésre, „elszakadt inak-
ra, levált izmokra” fókuszál Varga Ani-
kó szerint, aki Herczog mellett Darida 
Veronikával, Kricsfalusi Beatrixszal és 
Imre Zoltánnal közösen zsűrizett. Ha-
sonló, derűvel fogadott kettősségek 
jellemezték az egész estét. Többek közt 
Gerhes Gábor bohóckodása, aki hosszan 
konferálta fel a győztes mű kibetűzésére 
alkalmas szemüvegét. 

Ráláthattunk Molnár Csaba, Vadas 
Zsó fia Tamara és Vass Imre közös mun-
kájának számos rétegére: a game changer 
ironikus műfaji fúzió, amelyben pél-
dául azt a kérdést boncolgatják, hogy 
a beszéd mindenképp pótléka lesz-e a 
mozgásnak, vagy a tánc épp kiteljesed-
het „a fecsegés banalitásai” (Rényi And-
rás) révén. Molnár és Vadas hálás felso-
rolásukat színesítve szinte önmaguknak 
is köszönetet mondtak: az előadást „mi 
is támogattuk”. Megérte, mert nemcsak 
a Halász-, hanem a Lábán Rudolf-díjat 
is elnyerték. Az utóbbi a Trafó és a MU 
Színház 2005-ben alapított közös dí-
jaként kifejezetten a kortárs tánc elis-
merését szolgálja, és a kurátorai Artner 
Szilvia Sisso, Fuchs Lívia, Králl Csaba, 

Komjáthy Zsuzsa, Rényi András, Száza-
dos László és Török Ákos voltak.

Vicces jelmezében velünk tartott egy 
bejátszott kisvideón a 97 éves holo-
kauszttúlélő, Katona Éva is. Ötven órá-
nyi hanganyagot vettek fel vele, hogy az 
unokája, Göndör László ebből készült 
műve, a Nagymamával álmodtam szin-
tén kiérdemelje a Halász-díjat. Elnyer-
te még Adorjáni Panna és Láng Dániel 
(Közelebb), a Zoom-hívás felől közelítve 
a lezárások témájához. Ez idén télen 
mérsékelten aktuális, de érvényes em-
lékezetgyakorlat, akárcsak Jenna Jalo-
nen felolvasása. Ő felelevenítette Lábán 
Rudolf gondolatait a körtánccal kapcso-

latban, aminek „lényege a karakter belső 
lelki fejlődésének tükrözése, nem pedig 
egy külső esemény elmesélése”. Ezzel 
az idézettel, egyúttal önkommentárral 
vette át a Lábán-díjat a Ring című pro-
dukcióért. Így sikerült aláhúznia, hogy 
a bezártságból való kilépés és a művé-
szi kifejezés között – túl az igekötők 
egyezésén – lényegi kapcsolat áll fenn. 
Mindez pedig a közösségtudat felé ve-
zet, a csapat(munká)hoz, amelyben a 
zeneszerzők jelenléte ugyanúgy szá-
mít, mint bárki másé. Ezért is jó, hogy 
Gryllus Ábris, Philipp György és Porte-
leki Áron zenei különdíjban részesült.   

Borsik Miklós
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Állnak balról jobbra: Adorjáni Panna, a Közelebb (Closer) című Halász Péter-díjas online 
előadás alkotója; mellette Jenna Jalonen, a Lábán-díjas Ring koreográfusa; a Ring két 
táncosa; Halász Péter, a Ring zeneszerzője (nem rokona a másik díj már nem élő 
névadójának); Porteleki Áron és Philipp György Lábán-díjas zeneszerzők.

Guggolnak balról jobbra: Laboda Kornél, a Nagymamával álmodtam című előadás 
társrendezője; Vadas Zsófia Tamara és Molnár Csaba, a mindkét díjat elnyert game 
changer alkotói és táncosai.
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A magyar nézők a Bosszú-trilógiá-
ról (Mr. Vengeance – A bosszú ura, 2002; 
Oldboy, 2003; Lady Vengeance – A bosz-
szú asszonya, 2005) ismerhetik a kortárs 
dél-koreai film egyik nagyágyúját, Park 
Chan-wookot. Készített ő már feszült 
bűnügyi történetet (Demilitarizált övezet: 
JSA, 2000) és elvarázsolt romantikus fil-
met is (Cyborg vagyok, amúgy minden oké, 
2006), de a két műfaj vegyítésével most 
próbálkozott meg először: A titokzatos nő 
(Decision to Leave, 2022; magyar mozi-
premier: december 15.) idén a cannes-i 
filmfesztiválon elvitte a legjobb ren-
dezés díját, és jelentékeny dicséretben 
részesült a nemzetközi sajtó részéről. 
Park Chan-wook életművében akadnak 
önnön barokkos manírjaiba belefeled-
kező, papírvékony stílusgyakorlatok 
(lásd Szomjúság, 2009; Vonzások, 2013), 
A titokzatos nő azonban nem ilyen, sőt, 
a rendezőhöz képest visszafogottnak 
mondható: elegánsan házasít össze egy 
hitch cocki ihletésű (kivált az 1958-as 
Szédülésre emlékeztető) bűnügyi törté-
netet egy melankolikus, noirba mártott 
románccal. Az álmatlanságban szenve-
dő, megszállott detektív (Park Hae-il) 
menthetetlenül belehabarodik egy kínai 
származású, miszteriőz nőszemélybe 
(Tang Wei), aki az aktuális gyilkossági 
ügy gyanúsítottja. Kihallgatási jelene-
tekből randevúkat, rendőrségi megfi-
gyelésekből romantikus együttléteket 
varázsol a rendező (a nyomozó odakép-
zeli magát a gyanúsított nő mellé), és 
amikor azt gondolnánk, hogy megvan a 
megoldás és kiderült, ki a gyilkos, új film 
kezdődik: időben és térben is ugrunk 
egyet. Ebben az új fejezetben arról ka-
punk képet, hogy a rendező végül melyik 
műfajt részesíti előnyben a kettő közül. 
Park Chan-wook gazdagon rétegzett, 
méltóságteljesen hömpölygő, néhol kis-
sé túlbonyolított, mégis igéző szépségű 
munkájában a nagyszerűen teljesítő fő-
hős tandem mellett kiemelt szerepet oszt 
a tájra és egy klasszikus, 1960-as évekbeli 
koreai balladára is ( Jung Hoon-hee: Köd). 
A direktor fengsuj esztétikájában kopár 
hegytető és ködös tengerpart, magasság 

és mélység rímel egymásra, miközben 
lágy női hang dalol az egykori kedves-
ről. Park Chan-wook kiemelkedő filmes 
műveltségét bizonyítja, hogy a ködös 
tengerparti miliőt és a többször felcsen-
dülő dalt is egy klasszikus koreai filmből 
kölcsönözte (Mist, 1967), amely egyéb-
ként angol felirattal ingyenesen megte-
kinthető a Koreai Filmarchívum You-
Tube-csatornáján. Nemcsak a visszatérő 

zenei motívum, hanem maga a mozi is 
balladisztikus: lefojtott érzelmekkel, el-
hallgatott szándékokkal és homályos 
sejtésekkel operál. Különösen emléke-
zetes az emberi észlelés megbízhatat-
lanságának szembeállítása a nyomozati 
munka nagyon is objektív, adatközpon-
tú, azonnal verifikálható világával. Előke-
rül egy dramaturgiailag fontos szerepet 
játszó női ruha, amely, ha akarom, zöld, 
ha akarom, kék. A gyanúsított nő fali ta-
pétája, ha akarom, hegyes táj, ha akarom, 
összecsapó tengeri hullámok együttese. 
Ezzel szemben a nyomozás során meg-
talált mobiltelefonok adatai helyreállít-
hatók, az okosórán felvett hangfelvételek 
visszahallgathatók, a múltbéli szöve-
ges üzenetek azonnal visszanézhetők. 
A kínai Tang Wei jól megtanult koreaiul 
(ebben nagy segítségére lehetett koreai 
filmrendező férje, Kim Tae-yong), vi-
szont a magyar felirat sajnos angol for-
dításból készült. Így lehetséges az, hogy 
míg a főszereplő duó a játékidő egészé-
ben magázza egymást, mi tegezést ol-
vashatunk. Ez azonban ne tévesszen meg 
senkit: igazi régi vágású szerelmesfilm 
ez, amely igaz, hogy kissé bonyolult, de 
minden egyes megtekintéssel egyre töb-
bet mutat meg magából.

menthetetlenül 
belehabarodik egy 
kínai származású, 

miszteriőz 
nőszemélybe

FILM: A TITOKZATOS NŐ 

BŰNÜGYI ROMÁNC

Rejtélyes krimi és melankolikus szerelmesfilm 
násza az Oldboy dél-koreai rendezőjétől. 

Teszár Dávid
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Minden negyedik daganat okozta haláleset megelőzhető 
vagy kezelhető lenne, ha időben felismernék! Ez Magyaror-
szágon, ahol a legmagasabb a daganatos megbetegedések 
aránya az Európai Unióban, különösen fontos.

A ferencvárosi szakrendelőben (Budapest, 1095. 
Mester utca 45.) decembertől ingyenes CT-vizs-
gálatot biztosít az önkormányzat.

Az igénybevétel feltételei:
● budapesti lakóhely, vagy tartózkodási hely
● szakorvosi beutaló
● daganatos megbetegedés gyanúja, illetve már 

igazolt daganatos betegség, vagy 
kontrollvizsgálat (C vagy D BNO-kód)

Bejelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
● Telefon: +36-30-833-4014
● E-mail: ct@feszrendelo.hu

Az időpontfoglalástól számított 7 napon belül elvégzik a 
szükséges vizsgálatot, további 3 napon belül pedig a lelet 
is elkészül. 

A Ferencvárosi Önkormányzat a vizsgálatokat 
a Fővárosi Önkormányzat CT-várólista csökkentési 
programjával együttműködve végzi.

A ferencvárosi gyors és ingyenes CT-vizsgálat 
életeket menthet

HIRDETÉS



FRADIKA56

2022. DECEMBER – 2023. JANUÁR

A díjat 1956-ban alapította a francia szak-
lap, a France Football, és évtizedekig az 
UEFA tagállamainak egy-egy szakújság-
írója szavazhatott a legjobbakra. Elsőre 
az angol Stanley Matthews kapta a leg-
több pontot, Puskás Ferenc a 4., Bozsik 
József a 6., Kocsis Sándor a 8. helyen 
végzett. Akkor még magasan jegyezték a 
magyar labdarúgást, így nem meglepő, 
hogy jó ideig több futballistánkra is vok-
soltak a hozzáértők. A legjobb helyezést 
Puskás érte el: 1960-ban a Real Madrid-
dal másodszor nyerte meg a Bajnokcsa-
patok Európa-kupáját, ő lett a sorozat 
gólkirálya (12), és 33 évesen a spanyol 
Luis Suárez mögött a második helyen 
zárt.

Ekkor az 1941. szeptember 15-én szü-
letett Albert Flórián, a Ferencváros és a 
magyar válogatott támadója már ismert 

játékos volt. Családjával a jugoszláv ha-
tárhoz közeli Hercegszántóról 1952-ben 
költözött Budapestre, majd hamar a Ki-
nizsi néven szereplő Ferencvároshoz 
került. Tehetségét hamar felismerték, és 
az ifjúsági válogatottban is megmutatta, 
mire képes. Aztán eljött 1958. novem-
ber 2., amikor beállították az FTC NB 
I-es csapatába, amely a Népstadionban 
3:1-re legyőzte a Diósgyőrt – Albertnek 
az utolsó húsz percben szerzett két szép 
góljával. 

Innentől már nem volt megállás. 
1959 júniusában a felnőtt válogatottban 
is pályára léphetett, a Népstadionban 72 
ezren ünnepelték a svédeket 3:2-re meg-
verő együttest, az új középcsatár két gól 
előkészítésében is szerepelt vállalt. Ok-
tóberben, Belgrádban Jugoszlávia ellen 
megszerezte első gólját címeres mez-

ben, sőt mindjárt hármat is. Az 1960-as 
római olimpián ötször talált a kapuba a 
bronzérmes válogatott tagjaként. Ami a 
Ferencvárost illeti, az 1959–60-as idény-
ben 27, a következőben 21 találattal lett 
gólkirály, 1960 decemberében a Debre-
cen elleni bajnokin pedig hatszor jelent 
meg a neve a Népstadion eredményjel-
zőjén, ennyiszer mattolta a vendégek 
kapusát. Az 1962-es chilei világbajnoksá-
gon a nyolc magyar gólból négyet ő lőtt. 
Az év végén először került fel a neve az 
Aranylabda-szavazáson a listára, 19. lett. 
Az 1962–63-as szezonban tizenegy gól-
lal járult hozzá ahhoz, hogy tizennégy év 
után ismét bajnok legyen a Fradi (ekkor 
már Császárnak nevezték a szurkolók), és 
a 13. legtöbb pontot kapta a Ballon d’Or 
voksolásán. Az 1964–65-ös, ferencvárosi 
sikerrel végződött Vásárvárosok Kupájá-
ban négyszer vette be az ellenfelek kapu-
ját, az 1965-ös NB I-ben 27 gólig jutott, 
és az előző évi 16. pozíció után már 6.-
ként zárt az Aranylabda-mezőnyben. Az 
1966-os évadban itthon változatlanul ter-
melte a gólokat, s a vb-n nem volt ugyan 
eredményes, de remek játéka alapján 5. 
lett a France Football szavazásán.

Az egyik legnépszerűbb brazil csapat, 
a Flamengo meghívására Albert Flórián 
1967 elején két mérkőzést játszhatott a 
riói gárdában, majd itthon harmadszor 
nyert bajnoki címet az FTC-vel, és 28 
találatot tett a közösbe. Decemberben a 
huszonnégy európai szakíró közül nyol-
can a 26 esztendős magyar centert je-
lölték az első helyre, és végül 68 pontot 
kapott – a második, Bobby Charlton, 
40-et. Az Aranylabdát 1968. május 4-én, 
a magyar–szovjet Eb-negyeddöntő után, 
a Gundel étteremben rendezett banket-
ten adta át a France Football küldöttsége 
Albertnek – mert az MLSZ nem enge-
délyezte, hogy a Népstadionban, 72 ezer 
néző előtt legyen az ünnepség.

Utoljára 1985-ben került fel magyar 
futballista a listára, Détári Lajos és (ötöd-
ször) Nyilasi Tibor.

Margay Sándor 

ALBERT FLÓRIÁN 
ÉS AZ ARANYLABDA

A nemzetközi labdarúgásban 1956 óta díjazzák az Aranylabdával (Ballon d’Or) az 
adott év legjobb európai – később egy ideig az Európában játszó – játékosának 

választott futballistát. Ötvenöt évvel ezelőtt, 1967-ben a Ferencváros csatára, Albert 
Flórián kapta az elismerést – első és azóta is egyetlen magyar labdarúgóként.
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Albert Flórián az Aranylabdával 1968-ban
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Baranyi Krisztina meg arról beszélt a 
képviselő-testület november végi ülésén, 
hogy ez „egyrészt siker”, hiszen magyar 
csapat nagyon rég jutott el a nemzetkö-
zi kupák valamelyik tavaszi fordulójáig. 
„Másrészt nyilvánvaló, hogy ez egy, az 
adóforintjainkból felpumpált kirakat-
csapat, tele olyan játékossal, akik, mielőtt 
idejöttek, nemhogy Ferencvárosról, de 
valószínűleg Magyarországról sem hal-
lottak. És azért attól nem kell hasra esni, 
hogy közpénzcsilliárdokból összejön az 
európai középmezőny alja. Ezzel együtt 
a Fradi fontos intézménye a kerületnek. 
Az, hogy most éppen milyen a vezetése, 
milyen játékosai vannak, milyen teljesít-
ményt nyújt, milyen szurkolói légkör ve-
szi körül, független attól, hogy ez a klub 
ebben az épületben született meg, és 
gyakorlatilag egyidős ezzel a közösség-
gel.”

Ez nem váltott ki osztatlan lelkese-
dést a képviselők körében, akik között 
vannak, akik időnként szurkolói felsze-
relésben, azaz zöld-fehérben jelennek 
meg a testületi ülésen, és keményen 
osztják azt, aki szerintük nem megfelelő 
(?) fradista. Vagyis, ha jól értettem, a pol-
gármester asszony az idézett nyilatko-
zatában nem tudott megfelelően örülni 
a Fradi nagy menetelésének. És ez nem 
szép dolog. 

Mert most biztos csak örülni lenne 
szabad, de azért hozzátesszük: van, ahol 
sokkal kevesebből, főleg hazaiból is tel-
jesíteni tudták ezt a szintet, vagyis az eu-
rópai kupatavaszt. Azoknál a kluboknál 
főleg alulról építkeznek, nálunk főleg 
bevásárolnak. Itt van közlóvé, ott nem 
nagyon. Ott van saját nevelés, itt nincs. 
Stb. Ez mostanra nehezen vitatható, évti-
zedes tény lett. 

A kontextushoz hozzátartozik, hogy 
néhány éve a választók felelősségtel-
jes döntésének köszönhetően a nemzet 
csapata egyszer csak a büszkén ellenzé-
ki Ferencvárosban találta magát, újra. 
Hirtelen azzal kellett szembesülnie az 
országosan Putyin farvizén kormányzó 
és alkotmányozó többségnek: itt bizony 
még az is megtörténhet, hogy valaki nem 
a leegyszerűsített alapvetésekből tudja 
meg, miben – Sorosban, Brüsszelben, a 
sor tetszőlegesen folytatható – kell látnia 
nemzetünk álnok megrontóit, hanem 
ennél mélyebb és valóságosabb gondo-

latai vannak abban a polgári térben, amit 
hívjunk most Ferencvárosnak. És ezek-
nek a gondolatoknak még hangot is mer, 
tud adni. Lássuk be: ez veszélyes.

Persze, vannak helyszínek, ahol a ha-
talomnak tetsző, egyszerű alapvetések 
szerint zajlik az élet. Kerületünk ilyen 
szempontból tökéletesen uralt helyszíne 
az Üllői úti stadion, ahol minden az elvá-
rásainak megfelelően alakul, szkenner-
rel, megtört bojkottal, anyagi előnyökkel 
és a már ragyogó eredményekkel a klub-
vezetésnek sikerült a világon egyedül-
álló módon teljesen maga alá gyűrnie a 
lelátót. Van azért némi feszültség (lásd 
az eggyel korábbi olvasnivalót a kerületi 
magazinban), de amíg – kis túlzással – a 
kulcsszereplők életszínvonala a csapat 
eredményességével ível felfelé, nagy baj 
ebből nem lehet. Akinek meg nem tet-
szik a rendszer, az nem is fradista.

Micsoda csoda lenne odáig eljutni, 
hogy egyformán lehetne fradista min-
denki, aki úgy érzi, sőt, még esetleg az is 
beleférhetne, hogy véleménye is lehet 
Fradi-ügyekben, és azt el is mondhatja. 
Akár még beszélgetni is lehetne egy való-
di klubként működő FTC-ről. A szokásos 
napirend előtt.

Év vége felé valami ilyesmiben re-
ménykedünk töretlen lelkesedéssel. Haj-
rá, Fradi!

akár még beszélgetni 
is lehetne egy 

valódi klubként 
működő FTC-ről

FTC

KÖZLÓVÉ A POLGÁRI TÉRBEN

Megy a világbajnokság a sivatagban (nem, ez nem egy vicc kezdőmondata), a magyar 
bajnokság téli szüneten, a vébén a magyar focit egyetlen játékos képviseli, aki épp  

a Fradiban játszik, még. A téli szünetben repkednek az át- és eligazolási pletykák: Aissa 
Laidouni tízmillió euróért mehet el a Fradiból, és a vébén mutatott teljesítménye alapján 

lehet ez még több is; meglátjuk, mi sül ki a pletykákból. A klubvezetés Európa-liga-
győzelemről, a tavaszi párharcok Puskás Arénában rendezéséről beszél. Szóval hasítunk. 

„Bakócz Tamás”
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KIS KARÁCSONYI BORAJÁNLÓ

Egy komplett karácsonyi ebéd minden fogásához ajánlunk valamit,  
és csak olyat, ami itt, Franzstadtban is fellelhető  
a Ráday utca 7. alatti minőségibor-boltocskában.

Ugye, ha süllyed a hajó, az ember először 
nem a tejet és a kenyeret, hanem a bort 
hajigálja ki a kosárból; de most kará-
csony jön, érdemes a színek, illatok, ízek 
és a könnyed boldogság kortyaira nem 
sajnálni a pénzt ez egyszer. Mert inni jó, 
már ha felnőtt módra képes adagolni a 
maligánt az ember, ami nem is olyan 
egyszerű. És ne azért igyunk, hogy ad-
dig is elfelejtkezzünk arról a zuhanásról, 
amiben vagyunk; habár a pompás Keserű 
pohárban is az áll, hogy ha a hazád „lesz 
aljas –, gyáva – és buták / Kezében áldo-
zat; / Gondold meg és igyál: / Örökké a 
világ sem áll”. Azért igyunk, mert gyors 
boldogságot és szabadságot ad, miköz-
ben színes és finom, és az étel szépségét 
felfokozza. 

Welcome drinknek egy kis pálinka: a 
pálinkásüvegben is forradalmi folyama-
tok zajlottak le az utóbbi évtizedekben, 
Brüsszel betört a pálinkásbutykosba is, 
nem kisüstön, hanem lepárlóoszlopos, 
egyszeri lepárlásos technológiával készül 
ma már a pálesz, és nem a gyümölcsfa 
alatti resztliből habarják, melybe a gumi-
csizmától a faágon át a kidobott párttag-
könyvig mindent beledaráltak, hanem 
bizony a legjobb alapanyagból, érett, 

tökéletes gyümölcsből, és a végén visz-
szahígítják 40 %-ra: azaz iható lesz, lágy, 
bársonyos, hihetetlen intenzív gyümöl-
csillatú, még mindig marha erős, de nem 
éget lyukat az ember bárzsingjába. Lásd 
például az Agárdi szilvát, ez, mondjuk, 11 
ezer forint, de hát ezt normalerweise he-
tekig issza az ember, mert mindig csak 
egy stampóval kell lehajítani belőle. 

Ebéd előtt manapság savas, könnyű, 
illatos fehér bort szokás inni, például egy 
Irsait az Ikontól, 1990 forint: mintha egy 
vadvirágos réten hasra vágnád magad, és 
belelegelnél a gyöngyvirágokba.   

Leves után negyven csepp olaszriz-
linget írnánk fel, ha doktor bácsik len-
nénk. Az olaszrizlinggel is csoda történt, 
modernizálódott; ugye, azon nőtt fel 
az ember, az anyatejjel szívta magába, 
a kertvendéglői bádogasztalok sztárja 
volt, olcsó és olyan kis semmilyen. Nos, 
a termesztés és a vinifikáció (borkészítés) 
fejlődése, a hetvenes évek óta lezajlott 
borászati technikai forradalom és a ma-
gyar borászok talentuma új életre keltet-
te az olaszrizlinget, felébresztették Csip-
kerózsika-álmából, és kiderült, hogy el-
képesztően sokféle és kiváló borra képes. 
Ezúttal egy érettebb változatot penderí-

tünk a ferencvárosi asztalokra; a Szászi 
Bio Olaszrizlinget a Szent György-hegy-
ről, 3750 forint, olyan, mint egy kellemes 
negyvenes vagy ötletes ötvenes hölgy, a 
pontypatkó és az olaszrizling jegyesek.

A pulykához vagy vörös húshoz 
NAG, Németh Attila Gábor mátrai vörö-
sét ajánljuk, a Föld és Ég Syrah 2019-et, 
5250 forint, komoly, intenzív, lendüle-
tes, és ami a fő: harmonikus bor, szépen 
csendülő akkord, jó inni, noha 14,5 %-os. 

Végül a desszert, amihez persze to-
kaji dukál. Van egy ilyen süsü magyar 
népszokás, hogy karácsonykor tokaji, 
amire csak azt tudjuk mondani, mint 
a pezsgő esetében: ne csak évente egy-
szer igyunk tokajit, hanem gyakran egy 
ételsor végén, ahogy érdemes egy pohár 
pezsgővel kezdeni a reggelt, vagy alma-
borral és hideg hurkával, mint Maigret. 
Egy Oremus szamorodnit ajánlunk; 
ugye, a szamorodnit olyan fürtből pré-
selik, ami nincs szemen szedve, azaz 
ép, töppedt és aszús szemek is vannak 
rajta, ezért olcsóbb, mint az aszú, de az 
aszús aroma, ami a galaxis egyik legjobb 
aromája, ott dereng benne. 3890 forint. 
Egészségükre!

Tompa Imre
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Most, hogy tíz év után elköltözik az 
Élesztőház aljából, Szabó Tibor, Maci-
ország „királya” megnézte: tizenöt mo-
sásnyi plüssmedve gyűlt össze. Nem 
beszélve a nagyobb, mosógépbe nem 
tehetőkről.

Szabó a kétezres években hagyta ott 
a tanári pályát és nyitotta meg Miskol-
con az első Míves cafét. A hely négy évig 
döcögött, végül tönkrement.

„Szerettem volna azt a régi, igazi ká-
véházi életet megidézni. Így lett a mot-
tóm, hogy csak akkor van telt ház, ha 
nincs üres szék. Úgy képzeltem, régen 
nem volt kínos odaülni egy idegenhez, 
ha az pont a téged érdeklő híreket olvas-
ta.”

Miskolcon többször sikerült hason ló 
elv alapján idegeneket beszéd be ele-
gyíteni. Sőt, máig meglévő ba  ráti tár-
saságokat is összehozni. „Pesten ez már 
nem ment. Itt távolságtartóbbak az em-
berek. Talán mert nagyváros.”

A miskolci Mívesben volt törzsven-
dég a későbbi Élesztőház ötletgazdája, 
Tóth Imre.

„2012 végén kért meg az Imi, hogy 
segítsek az induló Élesztőház kávézóját 
kialakítani. Épp akkor zártam be Mis-
kolcon, és mondtam, szívesen vezet-
ném is.”

Megegyeztek, ő pedig segített az 
igen leromlott punktanyából, a Tün-
dérgyárból vállalhatóbb helyet csinálni. 
Burkolt, festett, a bútorokhoz beizzítot-
ta a bolhapiacos kapcsolatait.

 Bár a miskolci közösségi összetar-
tás nem valósult meg, másfajta igen. 
„A törzs vendégek százhúsz országba 
vitték el a hely hírét. Jött például egy 
szintén macigyűjtő izlandi. Egy barátjá-
tól hallott a helyről, és hozott egy med-
vét. Egy brazil egyetemistának ez volt a 
törzshelye. A diplomaosztójakor ide is 
elhozta a szüleit. Egy kolumbiai baráti 
társaság fél kiló eredeti kolumbiai kávét 
és egy tábla csokit küldött.”

Maciországba nem csak be-, hanem 
onnan ki is vándoroltak medvék. Aki 
valamelyikbe igazán beleszeretett, és 
igazán szívhez szólóan győzködte őt, az 
megkapta a választottját. Így emigráltak 
a medvék Ausztráliába, Dél-Afrikába, 
Dél-Amerikába.

Egy gyógypedagógus két kesztyű-
bábba szeretett bele. Ők most már a te-
rápiájában dolgoznak.

Első ottjártamkor annyira zavarba 
hozott, hogy a forró csokik ízesítése és 
százaléka itt nem ismer határokat, hogy 
valami tök átlagosat rendeltem.

„Kistermelőktől vásárolok mindent. 
A szörpök egy hazai vállalkozótól jön-
nek, a kávé külföldi ugyan, de a nyol-
cadik kerületben pörköli két barátom. 

Még a szódát is egy újpesti kisvállalko-
zótól hozom. Egyedül a csokit veszem 
egy spanyol termelői piacról. Az ittho-
ni túl drága lenne, ez meg van olyan jó, 
mint a belga.”

Szabó Tiborra az elmúlt években rá-
járt a rúd. Először a covid, aztán a rezsi. 
A járvány alatt csoki-házhozszállítással 
tartotta fenn magát. A megrendelők vá-
lasztottak a határtalan ízből és százalék-
ból, ő pedig összekészítette. Otthon már 
csak forró vízbe vagy tejbe kellett tenni, 
és kész is volt a Maci-csoki. Az ötlet nagy 
sikert aratott.

Idén májusban még úgy tűnt, nem 
emelkedik sem a rezsije, sem a hely bér-
leti díja. Aztán mégis. Ha már akkor tud 
a drágulásról, még az uborkaszezonban 
elköltözik egy olcsóbb helyre. Így vi-
szont novemberben kellett új hely után 
néznie, ami óriási anyagi kiesés, mert 
meg kell törnie a szeptember óta tartó 
telt házas hullámot.

„Ez rosszabb, mint a covid. Bár re-
mélem, sokan követnek majd a Szinyei 
Merse Pál utcába.”

A Tűzoltó utca azonban hiányozni 
fog. Az új helyén csupa rideg irodaház 
veszi körül. Ő meg szerette az itteni kis 
utcákat, házakat. Az embereket is. Nem-
csak a vendégeket, ők amúgy is követhe-
tik, hanem a szemben lévő fogorvost is, 
akivel mindig köszöntek, a trafósokat, 
akik néha kölcsönkértek ezt-azt a díszle-
teikhez, és az aldis eladókat. Különösen 
az az eladó hölgy fog hiányozni, akivel 
rendszeresen együtt utazott a késő esti 
metrópótlón.

Juhász Tamás

így emigráltak a 
medvék Ausztráliába, 

Dél-Afrikába, Dél-
Amerikába

BÚCSÚT INT A KERÜLETNEK EGY KÁVÉZÓ 

MACIORSZÁG 
KÖLTÖZIK  

A Tűzoltó utcai Rengeteg RomKafé avagy Míves 2.0-t 
én csak Maciországnak hívom. Aki járt itt, tudja, miért. 
A kesztyűbáboktól a hagyományos kis medvéken át 
egészen a százhatvan centis grizzlykig minden van.
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Már hónapokkal ezelőtt kinéztem a 
Capri Duna (Lechner Ödön fasor 2., a 
Boráros téri HÉV-állomás szomszédsá-
gában) étlapján egy bizonyos marhapo-
fát. Imádom ugyanis a marhapofát; aki 
életében akár csak egyszer is evett már 
marhapofából készült boeuf bourgui-
gnont, az érti, miről beszélek. Egyéb-
ként minden pofahúst imádok, a sertés-
pofából készült brassóit éppúgy, mint a 
báránypofát (pl. a tárkonyos bárányfej-
levesben) vagy a mangalicafejből főzött 
kocsonyában a mangalicapofát. Ha iga-
za van Váncsának, és a kocsonya tény-
leg a disznó platóni ideája, akkor a pofa 
minden bizonnyal a hús platóni ideája. 

Szóval amikor ezt olvastam a Capri ét-
lapján: „marhapofa ricottás burgony-
pürével, pak choijal és cékla jus-vel”, ak-
kor tudatmódosult állapotba kerültem, 
és éreztem, addig nem nyugszom, míg 
ezt a fogást magamévá nem teszem. 

Ha azt mondom, hogy a Capri Duna 
egy olasz vendéglő, akkor nem mond-
tam semmit, hiszen Budapesten (és 
lassan vidéken is) minden második ven-
déglő olasz (vagy annak mondja magát), 
kínálatából semmiképpen nem hiá-
nyozhat az „igazi” nápolyi pizza vagy, 
mondjuk, a minestrone. Így van ez a 
Capri esetében is, megszámoltam, 56- 

féle (!) pizzát lehet kapni, a levesek sora 
persze a minestronéval kezdődik, és a 
cioppinóval (itt: paradicsomos halleves 
parmezánnal sült citromos grissinivel) 
végződik. Azután mediterrán saláták, 
mozzarella caprese, arancini, bruschetta 
pomodoro, calabriai kagylótál, risottók, 
spagettik, pennék, pappardelle, lasagne, 
gnocchik, raviolik, panna cotta, tira-
misù, profiterol stb. – szóval mondhat-
nánk, hogy a szokásos felhozatal. 

Mielőtt bármit is rendelnék part-
neremmel (a west-balkáni gonzózsur-
nalisztika Mozartja), bort választunk, 
ami nem éppen könnyű feladat, mert 
az itallap „Vörösborok” című fejezete 

éppen három kedvencemet sorakoztat-
ja fel: van Recas (magyarul Temesrékas) 
Nonius (Fekete Leányka, Shiraz cuvée) 
– a bánsági Recas pincészet boraiba Ko-
lozsváron szerettem bele; Luccarelli 
Negroamaro (a primitivókkal és a neg-
roamarókkal egy pugliai kirándulás al-
kalmával kötöttem szoros, mondhatni, 
életre szóló barátságot), valamint ked-

venc hazai borászomnak, Szekszárd 
királyának, Heimann úrnak a merlot-ja. 
Csakis az autentikusság vezet bennün-
ket, amikor végül pugliai negroamarót 
(vagyis „sötétkeserűt”) rendelünk, és 
persze megint nem csalódunk.

Én nyitásként egy édesburgo-
nya-krémlevest kérek, melytől azt 
várom, hogy bársonyosan simogassa 
lelkemet a szürke és ködszitáló ősz kö-
zepette, partnerem viszont a raviolis 
marhahúsleves mellett teszi le a voksát. 
Én el vagyok ragadtatva, a krémlevesem 
valóban selymes és gyönyörű, lime-tól 
savanykás, gyömbértől illatozik, csilivel 
csíp, benne helyes kis garnélák úszkál-
nak. Partnerem, Doktor Gonzó azonban 
csak hümmög a húslevese felett, s azt 
morogja, „túl al dente a házi ravioli”. Hi-
ába, belé több kritikai szellem szorult, 
mint belém. 

Tűkön ülök, türelmetlenül várom 
a pofám. És eljő… Vajpuhára készített, 
omlós, ragacsos, zamatos hús, mellé 
pompás céklás pecsenyelé (pedig nem 
is szeretem a céklát), a ricottás burgo-
nya krémes, szinte habos, és a grillezett 
bordáskel is csodás: nem túl puha, füs-
tös, kissé fokhagymás – az egész úgy 
van rendben, ahogy van, Katona Klári 
azt énekli egy elhaladó HÉV-szerelvény 
ablakán kihajolva: „Ez így gömbölyű!” 
Lelkendezek is, miközben barbár mód-
ra kinyalom a mártásos csészémet és 
kortyolom a negroamarómat, de part-
nerem megint csak hümmög risotto 
gamberettije felett, „elmegy”, mondja 
egykedvűen, mint akit már gyerekko-
rában garnélával és spenóttal készített 
rizstálakkal kergettek az asztal körül. 
Végül sikerül felvidítanom egy olasz 
citromtortával, melyet vaníliafagylalttal 
szolgálnak fel. Elismerően bólogat, de 
később, kávé közben azért megjegyzi, 
ő tud egy helyet, ahol még ennél is jobb 
citromtortát lehet fogyasztani. 

Kedves Olvasó, el kell árulnom 
Önnek, én valóban elégedett voltam a 
Capriban, a felszolgált fogások és bo-
rok minden igényemet kielégítették. De 
nem dicsérem tovább a Capri kosztját, 
mert egy húron pendülök Marcus Au-
reliusszal abban, hogy: „Mindaz, ami 
szép, bármi módon is az, önmagában 
szép, önmagában teljes: a dicséret nem 
alkotó része.”

DUNA-PARTI POFÁZÁS

megszámoltam, 
56-féle (!) pizzát 

lehet kapni

Cserna-Szabó András
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Közeledvén az év végi ünnepekhez, kö-
vetkezzen néhány könnyed történet 
„sakkozó” állatokról. 

Kezdjük a viccel, amelyben a gazdi 
szeretett házi négylábújával játszik egy 
szabadtéri sakkasztalnál. Látja ezt egy 
úr, és csodálkozva megjegyzi: – Jé, ez a 
kutya tud sakkozni? – Mire a felbőszült 
gazdi: – Dehogy tud, hát nem látja, 
hogy nyerésre állok?!

Az Ezeregyéjszaka meséinek egyi-
ke egy majommá varázsolt, hányatott 
sorsú fiatal hercegről szól, aki eljutott 
a szultán udvarába. Jó alkalomnak tűnt 
ez számára, hogy tudassa az uralkodó-
val igazi mivoltát, ezért sakkpartikat 
vállalt ellene. Az elsőt elveszítette, a kö-
vetkező kettőt megnyerte. Persze ez így 
már a szultánnak nem tetszett. Félt is az 
elvarázsolt herceg a rossz következmé-
nyektől. Végül egy verssel engesztelte 
ki a nagyurat: a költemény két haderő 

egész napos küzdelmét, majd a békekö-
tésüket énekelte meg.

Több száz éves história szól az 1500-
as években uralkodó V. Károly spanyol 
királyról is, akinek a történet szerint 
lett volna egy valódi sakkozó majma. 
Az állat többször legyőzte az uralkodót, 
kikapni viszont nem szeretett. Nemegy-

szer előfordult tehát, hogy amikor vesz-
tésre állt, a király fejéhez vágta a sakk-
táblát. Aki nem hiszi, járjon utána.

Tudunk végül meglepő helyen lát-
ható szoborról is, ahol nem is egy ma-
jom sakkozik, hanem kettő, s ráadásul 
egymással: a híres naumburgi dóm 
egyik oszlopfőjén.

SAKKOZÓ MAJMOK 
(ÉS EGY KUTYA)

Sakkfeladvány

Száraz Sándor

Világos: király a2, vezér d4, bástya b6, huszár d6
Sötét: király a5, vezér b5, bástya a7, futó c7, gyalog a4
Feladat: világos indul, és a második lépésben mattot ad.

Jó szórakozást!
Novemberi feladványunk megoldása: 1. Kf5 Előző számunk megfejtése: TŰZVARÁZSLÓ
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A Ráday kultnegyedben, a Mátyás ut-
cában található Budapest Music Center 
(BMC) az egyik legkellemesebb fővá-
rosi koncerthelyszín. Többféle méretű 
és hangulatú koncertterem, jazzklub ét-
teremmel, kávéházzal, zenei könyvtár és 
információs központ is van benne. Min-
den szinten áll a bál. A komolyzenei és 
dzsesszkoncerteken kívül társművészeti 
programokat is szerveznek, de nemzet-
közi kurzusok, versenyek és stúdiómun-
kálatok is zajlanak az épületben. (Lásd 
még az 51. oldalt.) 

Nem tud leszokni róla, aki egyszer 
elmegy oda. December 18-án, vasárnap 
19 órakor az egyik rezidens zenekar, a 
Fekete Kovács Kornél vezette Modern 
Art Orchestra ünnepi koncert keretében 
adja elő Sacred Music című programját a 
koncertteremben. Elsőként hangzik fel 
itt a zenekar eredetileg kifejezetten szak-
rális helyszínekre tervezett repertoárja. 
A műsoron a klasszikus szerzők, Georg 

Friedrich Händel és Henry Purcell ze-
néi mellett a MAO tagjainak darabjai is 
elhangzanak, mint rendesen, de Duke 
Ellington Sacred Concertjéből is lesznek 
részletek. Másnap ugyanitt folytatódik 
az emelkedett hangulatú zenélés: a Con-
certo Armonico 2015-ben elindított Carl 
Philipp Emanuel Bach összes billentyűs ver-

senyműve  sorozatának hetedik része kö-
vetkezik. A sorozat műsorát más szerzők 
– köztük a másik híres Bach fiú, Wilhelm 
Friedemann – koncertjei is tarkítják. 
Ezúttal Joseph Haydn két mesterműve 
hangzik el.

Túl a karácsonyon és az újéven, ja-
nuár 14-én a kellemes hangulatú Opus 
Jazz Klubban a hetvenes évek soul- és 
funkzenéjén alapuló, urbánus tánczenét 
játszó híres Kéknyúl koncertezik. Az igen 
népszerű, nyolctagú zenekar hangzását 
Premecz Mátyás zenekarvezető és bil-

lentyűs Hammond-orgonája határozza 
meg, de azok is könnyen rászoknak, 
akik a laza gitárt, a sok vokált vagy And-
rew Hefler szenvedélyes énekét kedvelik. 

Január 16-án a könyvtárban az Át-
látszó Hang sorozat évi első programján 
színházi felvételt vetítenek: a Katona Jó-
zsef Színház Találkozás című előadását, 

amely a 80-as évek egyik legfontosabb 
magyar színházi eseménye volt, mivel 
először beszélt őszintén az 50-es évek 
szörnyűségeiről. Nádas Péter Vidovszky 
Lászlóval közösen írta meg a darab parti-
túráját, amelyben szerves egységet alkot 
a zene és a szöveg. 

Január 23-án ugyanebben a sorozat-
ban Megtört csend címmel Seleljo Erzsé-
bet szaxofonos és Seleljo Irén zongorista 
az elmúlt ötven év szaxofon–zongora 
összeállításra írt kompozícióiból mutat 
be számos darabot. Nodaira, Denisov, 
Maslekovas,  Coleman és Soproni Jó-
zsef  műveiből játszanak, de  Eötvös Pé-
ter  Cadenzájának szaxofonváltozata is 
hallható lesz. 

Aki a Ráday Sohóban jár, nem feled-
kezhet el arról, hogy a kicsi, ám különle-
ges If Café Jazz Clubot (Ráday u. 19.) meg-
látogassa: itt egész évben, így december-
ben is naponta élő koncert van a vacsorá-
hoz a kortárs jazz legjobb előadóival, és 
december 31-ig Nun Mónika Házak cím 
nélkül című kiállításának képei is látha-
tók a falakon. Ugyanígy kikerülhetetlen a 
hasonlóan otthonos Jedermann a Ráday 
58.-ban. Az olyan rendszeresen visszaté-
rő vendégek fellépése mellett, mint Dar-

vas Kristóf és Dresch Mihály, december 
16-án a nemrég alakult New Fossils ját-
szik itt instrumentális, dinamikus jazzt. 
Előtte, utána, közben lehetséges az evés 
és az ivás.

És persze nem csak zenéből áll a világ: 
a Kultuccában zajlik az idén már ötéves, a 
főváros bevásárló- és tematikus utcái kö-
zötti, folyamatosan bővülő összefogásra 
épülő SlowXmas eseménysorozat.

Belassult ünnepeket kívánok min-
denkinek, forralt borral, jó muzsikával, 
kedves emberek társaságában!

Artner Sisso

KERÜLETI KULTAJÁNLÓ 

LASSÚ SZÓRAKOZÁS  

Ünnepek alatt zenét hallgatni jó. Az igényes muzsika 
felkészíti a lelket a túlélésre, és hozzáadja  

a hiányzó meleget a szívhez, amely  
az energia-vészhelyzeti és egyéb kormányzati 

intézkedések következtében lehűlt. 
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Letette a ferencvárosi szakrendelő új 
szár nyának alapkövét december 1-én Ba-
ranyi Krisztina polgármester és Karácsony 
Gergely főpolgármester. Az időkapszulába 
egy aznapi napilap és a 9 magazin száma 
mellé a kerületi óvodákban meghirdetett 
gyermekrajzpályázat győztesének műve 
került. A beruházás révén az intézmény 
épülete egy 6 (5+1) szintes, 3033 négyzet-
méteres szárnnyal bővül, amely a legkor-
szerűbb technikával épül, zöldtetőt kap, 
fűtését hőszivattyú biztosítja majd. Az új 
épületet 2024 őszén vehetik birtokba a 9. 
kerület lakói. A FESZ új épületére és meg-
újítására összesen 5,6 milliárd Ft támoga-
tást kap a 9. kerületi önkormányzat a köz-
ponti költségvetésből, az atlétikai világbaj-
noksággal kapcsolatban kötött egyezség 
részeként.

A Budapest Parkban lévő Jégvilág janu-
ár 31-éig a tavalyinál 200 négyzetméterrel 
nagyobb, összesen 1500 négyzetméteres 
területen várja a korcsolyázni vágyókat a 
ferencvárosi önkormányzat támogatásá-
val. Fontos újítás, hogy a jegy egész napra 
szól, nincs dátumhoz kötve, és online, előre 
megvásárolható. Kedvezményesen vehet-
nek jegyet a pedagógusok, a diákok, a 65 
év felettiek, a ferencvárosi lakosok, de van 
családi jegy, illetve bérlet is. 6 éves kor alatt 
a belépés ingyenes. Ferencváros lakosai 
hétfőtől csütörtökig (kivéve a téli szünetet, 
2022. december 22-től 2023. január 8-ig) 

személyijük és lakcímkártyájuk bemutatá-
sával 299 forintos jeggyel korcsolyázhat-
nak. A ferencvárosi iskolások és óvodások 
idén is szervezetten, ingyenesen használják 
a jeget, és oktatást is kapnak. További infor-
máció: budapestpark.hu/koripalya 

Az 51-es villamos korszerűsítése érde-
kében novemberben már több mint ezer 
aláírás gyűlt össze. Az ellenzéki képviselők 
által kezdeményezett akció célja, hogy 
korszerűbb, mindenki által kényelmesen 
használható járművekre cseréljék az 51-es 
vonalán a villamoskocsikat, ami nagyban 
megkönnyítené az idős, a mozgáskorláto-
zott és a kisgyermekkel utazók tömegköz-
lekedését.

A kerület napja alkalmából díszpolgári 
címet kapott december 4-én dr. Pánovics 
József a több évtizedes, diagnosztikai és 
az urológiai sebészeti problémák sikeres 
megoldásában a kerület lakosainak nyúj-
tott, magas szakmai színvonalú szakorvo-
si munkájáért. Pro Urbe díjban részesült 
Hoffmann György, Paál Kálmán, Barna 
Erika és Berecz Dénes. A kerület napján 
egész napos programok várták a ferencvá-
rosiakat, a legkisebbekhez pedig a kerület 
főbb tereire a Mikulás is ellátogatott.

Egészségügyi szolgáltatások ígéretével 
csapnak be nyugdíjasokat fiatal csalók, 
ezért az idősek fokozattan figyeljenek, ha 

telefonon ajánlanak nekik orvosi vizsgá-
latot. A kiszemelt áldozatoknak ingyen 
egészségügyi vizsgálatot kínálnak, súlyos 
érrendszeri betegséget „állapítanak meg”, 
amire egyedüli gyógymódként több száz-
ezer forintért a saját „gyógyeszközeiket” 
kínálják fel a lézeres karórától a terápiás 
matracon át a nyakba akasztós mágneses 
gyűrűig.

A termelői piac az ünnepek alatt a meg-
szokott szombati nap helyett csütörtökön 
várja a vásárlókat 2022. december 22-én és 
december 29-én 6:30-tól 13 óráig, a Dési 
Huber utca és Pöttyös utca sarkán (a Tinódi 
pékség előtt).

Dickens Karácsonyi énekéből készült mu-
sical Isten pénze címmel, amely a Stardust 
Musical and Dance School növendékeinek 
előadásában december 20-án, kedden 11 
órától látható a Ferencvárosi Művelődési 
Központban. Szövegkönyv: Müller Péter, 
zene: Tolcsvay László, dalszöveg: Müller 
Péter Sziámi. Az előadás a 9. kerületi isko-
lások számára ingyenes, de regisztrációhoz 
van kötve: kghohe@gmail.com

Ingyenes lett a parkolás az önkormányzat 
döntése alapján az Üllői út Pöttyös utca és 
Csárdás köz közötti szakaszán az Üllői úttal 
párhuzamosan kialakított szervízút (P+R 
parkoló), valamint a Ferde utca szervizút-
jának a szálloda előtti szakaszán. 

APRÓHIRDETÉS
Molnár Éva vásárol legmagasabb áron bú-
torokat, festményeket, órákat, képeslapo-
kat, régi pénzt, kitüntetéseket, könyveket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, szőnyeget, 
bakelitlemezeket, bundát, írógépet, varró-
gépet, kristályokat, bizsukat, ezüst-arany 
ékszereket, tört aranyat-ezüstöt. Tel.: 06-
20/294-9205

Idősgondozást vállalok 24 órában, együttla-
kással. Telefon: 0620/224-9590

Eladó teremgarázs-beállóhely Budapest 
IX., Vendel utca 7–9. Alkalmas 1 autó + 1 

motor tárolására is. Irányár 13 800 000 Ft. 
Érdeklődés: +36-20/447-6668

Vásárolja meg karácsonyi arany és ezüst 
ékszer, valamint numizmatikai ajándékait 
kedvező áron az „ARANYLÁZ” ÖTVÖS–
ÉKSZER–ÉRME üzletben! Cím: 1092 Bp., 
Ráday u. 63. Nyitva: h–p: 10–18, szombat: 
10–13 óra. Telefon: (36-1)794-57-67. www.
facebook.com/aranylaz.otvosekszererme, 
www.radayekszer.hu

Autógépműhely Pesterzsébeten szakmunka-
társat keres hagyományos forgácsológépek-

hez. Minden korosztály érdeklődhet. Tel.: 
06-70/397-0353, Molnár Tibor ügyvezetőnél.

A Központi Statisztikai Hivatal lakossági 
adatfelvételeihez összeírókat keresünk ál-
landó munkára. Tabletkezelés, jó fizikai 
állóképesség, jó kommunikáció feltétel. 
Jelentkezés kerületmegjelöléssel: szilvia.sa-
vai@statek.hu

Idős hölgy mellé (aki járókerettel tud közle-
kedni) délután 15 órától négy órában segít-
séget, gondozót keresünk. Jelentkezni a 06 1 
216 0893 számon lehet.

HELYREIGAZÍTÁS
Tévesen állítottuk a 9 2022. novemberi 
számában megjelent Kézigránát a vonal-
ban című cikkben, hogy a Ferencvárosi 
Szociális és Gyermekjóléti Intézmények 

Igazgatóságához, a Feszgyihez futott be a 
gránátok felrobbantásával fenyegető tele-
fonhívás. Valójában az eset egy másik, a 
kerületben működő, de nem a ferencvá-

rosi önkormányzat által fenntartott szoci-
ális intézményben történt. A tévedésért a 
Feszgyi, az érintettek és az olvasók elné-
zését kérjük.

mailto:kghohe@gmail.com
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